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Leder

Lad Jer ikke forlede
Falske profeter findes alle steder, også i den lokale
debat. P.t. kører to debatter i medierne lokalt. William-modellen contra Vejdirektoratets forslag om
byggeriet af Frederikssund-motorvejen og om omsorgssvigt i børneinstitutionerne.
I begge debatter vil jeg påstå, at der er falske
profeter, som man ikke skal lade sig forlede af.
I debatten omkring Frederikssund-motorvejen er
der især folk uden for kommunen, som forsøger sig
med at overbevise Rødovre-borgerne om, at den
såkaldte William-model er den rigtige, fordi den vil
skåne nogle træer i Vestskoven. I deres argumentation hævder de, at der er flere tusinde, der har skrevet under på en protest mod Vejdirektoratets plan
for en ny Frederikssund-motorvej og dens linieføring, bl.a. en lang række Rødovre-borgere og også
lokalpolitikere. Sagen er blot den, at det, der blev
skrevet under på, ikke er den vejføring, som er Vejdirektoratets endelige forslag, som kapper færre
træer af Vestskoven end det oprindelige forslag.
Men det oplyser William-folkene ikke noget om, når
de i dag taler om de mange underskrifter. I øvrigt
har det stykke med træer, der skal skæres væk, aldrig været en del af Vestskoven. Arealet er lagt ud til
motorvej for mange år siden, men da det blot lå
brak, blev det, for at det skulle se pænt, ud beplantet med træer.
Desværre er vores folketingsgruppe hoppet på
William-modellens limpind, bortset fra vores eget
medlem Morten Bødskov, der har taget forbehold i
gruppen over for gruppens holdning. Det gør også
en anden socialdemokrat, Lars Kramer Mikkelsen,
der er valgt i Vanløse, som også vil få trafikale problemer, hvis William-modellen bliver gennemført.
Borgmester Erik Nielsen har sammen med de to folketingsmedlemmer, formanden for Vanløse-Brønshøj
kredsen og kredsens repræsentant i borgerrepræsentationen samt undertegnede holdt et fællesmøde
om motorvejsproblemet og er blevet enige om – via
spørgsmål både i Folketinget og Københavns Borgerrepræsentation – at få belyst konsekvenserne af
mertrafik gennem Rødovre og Vanløse i det såkaldte
William-forslag.
Det viser sig jo, at hver gang der bliver rejst konkrete indvendinger mod William-forslaget, så bliver
det rettet til, uden at der er foretaget undersøgelser
af konsekvenserne.

Den anden sag er debatten om normeringerne i
børneinstitutionerne, hvor kommunen er blevet beskyldt for omsorgssvigt. Det er en gang forbandet
vrøvl.
Havde der været tale om omsorgssvigt, så var
der selvfølgelig skredet ind. Der er sikkert børneinstitutioner i kommunen, der har behov for mere
hjælp, men for at give den, er det nødvendigt at få
analyseret, hvor problemerne er, hvad de består af.
Blot at hævde at normeringerne ikke er gode nok
holder ingen steder, hvilken arbejdsplads ville ikke
gerne have flere normeringer?
Derfor synes jeg, at der ud af den generelle
debat, hvor i øvrigt kun ganske få deltager, fremgår,
at der i høj grad er tale om et fagpolitisk problem.
Havde det været forældrene til børnene i børneinstitutionerne, som mener, der er problemer, så var der
nok flere af dem, der havde blandet sig i debatten.
Alle har ret til at blande sig i demokratiet og dermed i bestyrelser for skoler og børneinstitutioner,
ingen skal udelukkes, men jeg har gennem mange
års lokalpolitisk arbejde erfaret, at når fagfæller, skolelærere i skolebestyrelser, og børnehavepædagoger
i børneinstitutionernes bestyrelser slås, så er det
ikke altid for børnenes skyld, men for deres fagfællers og egne interesser. Og de fører altid børnenes
sag frem som deres skjold.
Vi skal ikke ud og undersøge hverken skolebestyrelser eller børneinstitutionsbestyrelser for at se,
om der sidder skolelærere eller børnehavepædagoger. De har deres demokratiske rettigheder til både
at sige og mene, hvad de vil. Men det betyder ikke,
at de også har ret.
Det betyder heller ikke, at man blot skal feje
deres argumenter af bordet. De skal undersøges og
blotlægges, hvis de er forkerte, men rettes, hvis de
er rigtige. Man skal blot ikke lade sig forlede, fordi
man påstår, at man tager de svages parti. I de to
nævnte debatter, tænker jeg på miljøet og børnene.

Helge Møller
formand

Bladet Socialdemokraterne/Rødovre
Udgives af Socialdemokratiet i
Rødovre
www.socrodovre.dk
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Ældrepolitik

En visionær
ældrepolitik
Vores by skal være et sted, hvor ældre borgere føler,
at den vedkommer dem – med bevarelse af handlemuligheder for den enkelte. Selvværd, værdighed
og tryghed skal være grundlaget.
Af Britt Jensen, Socialudvalgsformand

For et år siden stillede
socialudvalget og kommunalbestyrelsen en opgave, hvis formål var og
er at forme en visionær
ældrepolitik, som også
matcher de kommende
ældres forventninger og
behov. Vi har analyseret,
hvad der skal til for, at
Rødovre fortsat er med
helt fremme, når talen
falder på ældrepolitikken. Vores intention er,
at vores by skal være et
sted, hvor ældre borgere
føler, at den vedkommer
dem – med bevarelse af
handlemuligheder for
den enkelte. Selvværd,
værdighed og tryghed
skal være grundlaget.
Året 2004 har stået i
processens tegn. Vi har
haft forberedende gruppearbejde. Vi har haft
ældrekonference. Nuværende og kommende
ældre borgere i Rødovre
er blevet interviewet om,
hvad der for dem er vigtige værdier i et godt ældreliv. Seniorrådet har
gennem hele processen
været en tæt samarbejdspartner. – Resultat er et
ældrepolitisk oplæg, der
sendes til høring blandt
alle borgere i kommunen
fra den 18. oktober til
den 6. december 2004.

Udsendt til høring
Socialudvalget har netop
behandlet dette høringshøringsmateriale – et
meget flot dokument,
der tydeligt beskriver
meget af det, som bliver
vigtigt i fremtidens ældrepolitik. Det handler
om reelle valgmuligheder
og individuelle løsninger,
om samarbejde og åben
dialog mellem det offentlige og den enkelte ældre
og dennes pårørende, om
sundhed og forebyggelse, om at gøre aktiviteterne enkle og let forståelige – og, ikke mindst
understøttelse af et godt
og aktivt ældreliv.
Det allervigtigste er,
at processen med at udforme de politiske målsætninger foregår gennem en bred, ligeværdig
dialog, hvor alle de, der
har berøringsflade med
ældreområdet er involveret. Seniorråd, Handicapråd, de frivillige foreninger, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere har alle deltaget aktivt i arbejdet. Vi
har lagt vægt på, at processen er det vigtigste
middel til at skabe fremtidens ældrepolitik, og vi
er parate til at give den
nødvendige tid til processen. Processen med
inddragelse af alle inter-

esserede vil også være
vigtige i fremtiden, når
målsætningerne skal realiseres.
Målet er, at sikre en
ældrepolitik, der er bredt
funderet – alle skal være
ejere af ældrepolitikken.

Konference i 2005
Høringsoplægget er blevet til gennem indsatsen
fra fire projektgrupper,
der har været sammensat af medarbejdere fra
Ældre- og Handicapafdelingen, medlemmer af
Seniorrådet og aktive fra
foreningslivet. Gruppernes arbejde har, ud over
debatoplægget fra konferencen i april 2004, og
udtalelser fra samme,
taget udgangspunkt i
interviewene af ældre
borgere i Rødovre.
Inden målsætningerne
er gjort helt færdige af
projektgrupperne, har de
været på besøg hos forskellige grupper med
interesse på ældreområdet. På baggrund af udtalelser fremkommet
under disse besøg har
projektgrupperne færdiggjort deres forslag til
målsætninger for ældrepolitikken samt udarbejdet en række idéer til
handlinger.
Der vil i nær fremtid
blive inviteret til to of-

fentlige høringer, hvor repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen samt
Social- og Sundhedsforvaltningen vil være til
stede.
I foråret 2005 vil vi
igen afholde en konference. Her vil målsætningerne med konkrete
initiativer og handlinger
blive præsenteret. Kommunens Ældrepolitik vil
række de næste 10 – 15
år ind i fremtiden og
Kommunalbestyrelsen vil
løbende prioritere hvilke
initiativer der skal sættes
fokus på.
Tak til de mange borgere – unge som ældre,
foreninger, råd, medarbejdere og pårørende,
som har bidraget så flot
– jeg er ikke i tvivl om, at
den opgave, kommunalbestyrelsen stillede, er
løst. Rødovre er på vej til
at få en flot og visionær
ældrepolitik.
Ud over, at høringsoplægget sendes til
Seniorrådet, Ældre- og
Handicapafdelingens
MED-udvalg, er det tilgængeligt på www.rk.dk.
Det kan også rekvireres
ved henvendelse til Borgerservice eller Socialforvaltningens Ældreafdeling.
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Ældrepolitik

Lange udsigter
for visionerne
Medlem af Seniorrådet Grethe Kujack
er glad for kommunens oplæg med
visioner om ”Et godt ældreliv”, men
hun mener at ældrepolitikken trænger
til et løft til mere medmenneskelighed
og medbestemmelse
Når dette blad udkommer er høringsfristen for
Rødovre Kommunes visioner om
"Et godt Ældreliv" desværre udløbet.
Men jeg mener alligevel at dette oplæg er en
diskussion værd, også
fordi det er noget, der
måske vil påvirke os alle
på et eller andet tidspunkt. Vi kan alle få brug
for hjælp en dag før eller
siden.
Og så er det rart at
man selv har givet udtryk for sine ønsker.
Efter at have læst høringsoplægget til Ældrepolitik for Rødovre Kommune, har jeg følgende
kommentarer til det.
Det er min opfattelse,
at forvaltning og ansatte
indenfor ældreområdet,
har gjort et stort stykke
arbejde og brugt megen
tid på, at lave dette oplæg. Og at man lægger
stor vægt på, at videreuddanne personalet i
oplægget.
Jeg hilser mange af
de visioner og mål, som
oplægget giver udtryk
for velkommen.
Ældrepolitikken trænger til et løft, frem til mere
medmenneskelighed og
medbestemmelse, i stedet for som nu tidstyrani
og mangel på, at lytte til
borgernes ønsker.
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Og den trænger netop til visioner og mål.

Foregangskommune,
hvis...
Hvis blot en del af de visioner, som oplægget
giver udtryk for kunne
føres ud i livet de kommende år, ville Rødovre
Kommune være foregangskommune for hele
Danmark. Og borgerne i
Rødovre ville kunne se
frem til en tryg, sund og
indholdsrig alderdom.
Desværre er jeg bange for, at det for en del
af disse visioners vedkommende, har meget
lange udsigter, før de
kan føres ud i livet . Det
er ikke, fordi jeg ikke
mener, vi skal have store
visioner og mål, for det
trænger vi til. Men jeg er
bange for, at en del formuleringer i visionerne i
stedet for at skabe tryghed, vil skabe alt for
store forventninger, der
ikke kan honoreres og
med dermed frustrationer til følge. Der vil
skabe vrede hos borgerne, når de ikke får,
hvad de har forventet af
hjælp.
Når man i dag taler
med borgere, som modtager hjælp og som på
15 besøg har haft 12 forskellige hjælpere, så er
det svært at forestille

sig, at der kan opbygges
teams af 3 hjælpere,
som kan afløse hinanden
hos den enkelte borger,
uden at man også ser på
ledelsesfunktionen og
denne mangler i hele oplægget.
Men det er et stort
ønske hos borgerne, at
der kommer færrest muligt forskellige hjælpere i
hjemmet.
For øvrigt, kan de
mange skiftende hjælpere, som borgeren jo
ikke kender, være medvirkende til mange tricktyverier – og dermed
også være kommunens
ansvar

Fast tid, kendt hjælp
Hvis Rødovre Kommune
vil, som der står i oplægget, tage afsæt i borgernes ønsker og behov, er
det mig ubegribeligt, at
man ikke har taget det
største ønske fra borgerne med i dette oplæg.
Ved konferencen i
april, var temaet : fast
planlagt tid, og fast,
kendt hjælp med i samtlige grupper, som det
største ønske.
Og i samtalerne med
de enkelte borgere – har
det også været et udtalt
ønske, at man ved, hvor
længe man har hjælpen
indenfor sine døre.
I de efterfølgende arbejdsgrupper har det
også været diskuteret på
mange møder og alligevel er det helt gledet ud
af oplægget.
Hvis Rødovre Kommune vil noget med alle
de smukke ord og visioner, som er er i oplæg-

get, – og mener det, som
de skriver, så er det nødvendigt, at tage borgernes ønsker alvorligt. Ellers er det store tidkrævende arbejde efter min
mening spildt arbejde.
Og så er oplægget mere
udtryk for de ansattes
ønsker, end for borgernes.
Det må jo også være
umuligt, at opfylde lovens intentioner om fleksibilitet, og om ombytning til anden ydelse, når
borgeren ikke ved, hvor
megen tid der er, at
bytte med.

For megen spildtid
Det må da også være
vanskeligt, at "lede og
fordele arbejdet", når
man ikke ved, hvor personalet er. Og hvor længe
de er om de forskellige
opgaver.
Desuden er der alt for
megen spildtid, når man
hver gang, der kommer
et nyt ansigt, skal fortælles om hvor arbejdsredskaberne er, og hvad
man skal have udført.
I mange kommuner
har man indført stregkoder ved dørene - også
for at kontrollere de enkelte private udbydere.
Har man diskuteret det her i Rødovre?
Jeg er enig i, at der
indtil nu har været alt for
dårlig og alt for mangelfuld information til borgerne om deres rettigheder og muligheder om
lovændringer m.m.
Et eksempel kan
være manglende oplysning om ændring i husleje og indførelse af indskud på plejehjem, men
der er andre eksempler.
Pensionsmappen er et
godt redskab, men det
udkommer kun én gang
om året, Så der er brug
for, både information
mund til mund, men
også for løbende oplysninger for eks. i vore lokalaviser.

Ældrepolitik
Jeg hilser derfor med
tilfredshed velkommen,
at man nu lægger op til
mere og hurtigere information.

Focus på det
forebyggende
Oplægget lægger op til,
at der skal sættes focus
på det forebyggende og
det sundhedsfremmende
arbejde. Her mangler
jeg, at der åbnes for, at
flere får ret til at få
besøg af de forebyggende sygeplejersker,
især de personer der
alene har rengøringshjælp, som i dag er udelukket fra disse besøg,.
Men også for særligt
sårbare borgere under
75 år. Da jeg mener, at
disse besøg har en utrolig stor værdi i det forebyggende arbejde.
I oplægget mangler
jeg her oplysning om
hvordan - og om man vil
tilbyde transport til alle
de foranstaltninger, som
der lægges op til. bl.a. til
et evt. kommende sundhedscenter. Det finder
jeg i øvrigt er en god ide,
det at samle alt om
sundhed mm. under én
hat.
Men mange mennesker har svært ved at
komme med den offentlige transport og bliver
måske afskåret fra, at
benytte disse tilbud, hvis
der ikke bliver tilbudt
transport.
Kørselsmuligheder er
dog nævnt andetsteds i
oplægget, men her står
det ikke under punktet
målsætning og det mener
jeg absolut, at det skal.
Jeg har en vision om,
at der åbnes op, for adgang for pensionister
med helbredskort i den
kommunale tandpleje,
som i andre kommuner,
da jeg mener, at det
hører ind under et godt
ældreliv at have en god
tandhygiejne og det er
efterhånden urimeligt

dyrt med hyppige tandlægebesøg.
Ligesom jeg håber, at
der ikke alene sættes
fokus på, at der laves
god og ernæringsrigtig
mad til vore pensionister,
men også at prisen holdes på et niveau, som
de kan betale.

Passende bolig
Under punktet boliger, er
jeg enig i, at noget af det
vigtigste for et godt ældreliv er, at man har en
passende bolig, der er
hensigtsmæssig indrettet og med gode adgangsforhold – også for
gangbesværede, og beliggende så man kan
komme til offentlige
transportmidler eller servicebussen. Ligesom det
skal være til en pris, man
kan betale af en folkepension.
Derfor er målsætningerne her meget vigtige.
Jeg er dog bange for,

at de valgte formuleringer vil skabe frustration
og vrede.
Efter min mening er
det at foregøgle pensionister og især de mange
kommende pensionister,
at man vil tilstræbe, at
der står en skræddersyet
løsning parat, når man af
den ene eller anden årsag ønsker, eller er nødt
til, at have en anden
bolig
Med de ventelister
der er hos boligselskaberne, – jeg har selv indtil nu ventet i 4 år og der
er lange udsigter endnu,
– og de få lejligheder
som Rødovre Kommune
har til sin rådighed – tror
jeg ikke, at det er muligt,
at der – når borgeren har
behov for det, fremskaffes en egnet bolig .
Og slet ikke til en pris,
som folkepensionister
kan betale, selv om de
får boligydelse, der jo
desværre i løbet af de

sidste år er blevet forringet.

Mangler opfordring
Der mangler endvidere
opfordring til, at borgerne i god tid overvejer
– hvor og hvordan man
vil bo i sin alderdom, og
lader sig skrive op i forskellige boligselskaber,
for selv at have indflydelse på hvordan ens
boligforhold skal være i
alderdommen.
Men det er selvfølgelig godt og også nødvendigt , at have store
visioner og mål. Uden
det, går alt i stå
De skal blot være nogenlunde realistiske.
Så når disse skønhedspletter, som jeg har
omtalt bliver føjet ind i
oplægget, kan Rødovre
Kommune være godt tilfredse med sine visioner
om hvordan et godt ældreliv skal være, for alle
kommunens borgere.
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Kommunalt

Nyt fra kommunalbestyrelsen
Af gruppeformand Alex Nielsen
Forsøg med sommerunderholdning
Efter grundigt forarbejde
blev der i år iværksat
forsøg med koncerter
som sommerunderholdning, hvor lokale kunstnere og grupper optrådte. Erfaringerne er
ikke entydigt positive.
Dels har vejrguderne
ikke været forsøget venligt stemt og dels har det
vist sig, at juli måned,
hvor også arrangører,
optrædende og publikum afvikler ferie, har
været meget vanskelig at
operere med i forbindelse med underholdningen.
Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at
undersøge andre former
for tilrettelæggelse af
sommerunderholdningen
til næste år.
Kulturnatten 2004
Også i år blev ’Kulturnatten’ et tilløbsstykke til
trods for vejrets drilleri.
Det vurderes, at mellem
3 og 4.000 borgere har
deltaget i de forskellige
arrangementer.

Et nyt element i afviklingen var at indrette
Rådhuspladsen som en
markedsplads, hvor kulinariske oplevelser gik
hånd i hånd med de
mange forskellige lokale
grupper, der optrådte på
den store scene.
En undersøgelse
blandt de 62 aktører, både foreninger og private,
har resulteret i, at 49 af
dem har besvaret evalueringsskemaet. Der er
generelt en meget positiv opfattelse af arrangementerne blandt aktørerne, idet 80 % finder,
at deres forventninger
blev indfriet.
Et andet spørgsmål
er, om Kulturnatten skal
skifte navn, så det bliver
mere i overensstemmelse med virkeligheden,
der er, at arrangementerne slutter lang tid før
natten indtræder.
RNN, ’Rødovre Net
Nyt’ har spurgt læserne
om deres mening om et
navn, der dækker bedre.
Langt de fleste mente, at
navnet bør være ’Rødovre Kulturfestival’ – så, nu

må vi se hvilket navn, der
skal tegne arrangementet til næste år.

- sikre kommunen mod
tab af økonomiske
midler

Klagerådets
årsberetning
Klagerådet for hjemmehjælpsområdet har i 2003
holdt et møde og tre blev
aflyst, da der ingen klager var at behandle. Dermed forsætter den gode
situation fra de seneste
år, med stor tilfredshed
omkring hjemmehjælpen.

Årsrapporten for perioden 01.07.03 til 30.06.04
er udkommet og viser
generelt, at ideen er god.
De næste år skal vise,
om den meget omfattende plan står mål med
indsatsen, og om vores
forventninger bliver indfriet.

Risikostyring i
Rødovre
Kommunalbestyrelsen
har indgået forsikringsaftale med KommuneForsikring om samtlige
kommunale forsikringer.
Samtidig er der iværksat
foranstaltninger, der medfører ’risikostyring’ i samtlige kommunale bygninger og institutioner.
Målet er at
- øge trygheden for
kommunens borgere
og ansatte
- sikre kommunen mod
ellers uundgåelige
materielle tab

Skolen ved Milestedet
bliver satellitskole til
Valhøj Skole
På ’Skolen ved Milestedet’ samles alle de unge
mennesker, der ønsker
at afslutte deres folkeskoleundervisning med
10. klasse. Skolen har
hidtil været selvstændig
med egen inspektør. I
forbindelse med, at inspektørstillingen er blevet ledig, har kommunalbestyrelsen besluttet, at
nedlægge stillingen og
lade inspektøren på Valhøj Skole være inspektør
for begge skoler.
Allerede ved skolens
start som 10. klasse-

Besøg Vestforbrænding
Teknik- & miljø-arbejdsgruppen indbyder alle medlemmer til et spændende arrangement på Vestforbrænding i Glostrup tirsdag d. 1. februar 2005 i tidsrummet 18.30 –
20.30. Det forventes, at vi kører i bus eller biler fra partilokalerne på Gunnekær 28 kl.
18.15.
Programmet ser ud som følger:
18.30 - 18.45: Kort introduktion til affaldshåndtering i Danmark
18.45 - 19.00: Intro til VF - film
19.00 - 20.00: Rundvisning på anlæg
20.00 - 20.30: Spørgsmål og opsamling
Vi bliver budt på en kop kaffe/the og småkager under præsentationen.
Hvis du har spørgsmål til arrangementet, så kontakt bestyrelsesmedlem
Flemming Østergaard Hansen på tlf. nr. 3324 1846.
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Kommunalt

skole for få år siden
overvejedes det at lave
den ledelsesstruktur, der
nu bliver indført, hvor
den daglige leder er en
afdelingsleder.
Hele den lokale skoleverden har været hørt
om ideen og i almindelighed ikke bakket op
om den. Der er flere forskellige indvendinger,
hvoraf én er, at den
egentlige grund er den
budgetmæssige besparelse på ca. 250.000 kr.
om året.
Det er naturligvis rigtigt, at kommunalbestyrelsen ikke kan tillade

sig at opretholde udgifter, hvis ikke de er nødvendige. I dette tilfælde
findes, at fordelene er
større end ulemperne
ved, at skolen får et tæt
samarbejde med én af
de skoler, der skal levere
eleverne til 10. klasseskolen.

1. september var tallet 40 og 1. juli 49. Der
er tale om helt normale
fald omkring sommerferien, men niveauet er nu
så lavt, at med de nye
pladser i det nye budget, er vi tæt på at have
plads til alle, indenfor en
rimelig tid efter fødslen.

Tjørneparkens institutioner lægges sammen til én
Et vigtigt indhold for
mange forældre i budget
2005 er oprettelse af 40
børnehavepladser i ledige SFO-lokaler i Tjørneparken. SFO-en er
flyttet til Islev Skole.
Som led i den generelle udvikling i Rødovre
med ikke at operere
med vuggestuer og børnehaver for sig selv bliver Tjørneparken én institution for børn mellem
0 og 6 år. Grundnormeringen til institutionen er
32 børn fra 0 til 3 år og
100 børn fra 3 til 6 år.

Ventelister til plejehjem (20.09.04)
I oktober i år var der i alt
65 ældre personer, der
venter på plads på plejehjem, heraf var
- 41 borgere i Rødovre,
visiterede til plejehjem i kommunen,
- 5 borgere i Rødovre,
visiteret til andre
kommuners plejehjem,
- 5 borgere i Rødovre,
visiteret til kommunens eller andre
kommuners plejehjem,
- 11 borgere i andre
kommuner, visiteret
til plejehjem hos os.

Ventelister
til børnepasning
På optællingsdagen den
5. november for børn,
der har behov for pasning den 1. november,
var der i alt 46 på venteliste, mod 37 måneden
før.

Så der er bestemt brug
for de mange nye pasningspladser, der er
med i det nye budget.
Den 20. oktober var der
i alt 226 permanente beboere på vores plejehjem.

Demokratiradioen
De politiske partier i Rødovre er gået sammen om at
danne en lokalradio, der har fået navnet Demokrati
Radioen. Radioen blev dannet i foråret 2003. Sigtet med
radioen er at sende politiske debatudsendelser, herunder
transmissioner fra kommunalbestyrelsesmøder m.v. for at
højne den demokratiske debat om væsentlige emner
både lokalt, regionalt, nationalt og globalt.
Demokratiradioen sender hver tirsdag aften i tidsrummet 18.00 – 24.00. Hvis du er interesseret i at lave
politisk radio, så kontakt bestyrelsesmedlem Flemming Østergaard Hansen på tlf. 3324 1846.

Ruder isættes
Thermoruder
Spejle
Ventilatorer
Blyruder
Råglas
Indramning
Skifterammer
Fotorammer
Forsatsruder
Altanglas i aluminium
Glaskunst
Broderier
Rensning af
gamle malerier

Gllarmester
Alllan
Ollsen
ROSKILDEVEJ 299 B

36 41 20 41
36 70 13 03
POUL OLSENS eftf.
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Teknik og miljø

Temaer på teknikog miljøområdet
Af Flemming Østergaard Hansen,
tovholder for teknik- & miljø-arbejdsgruppen
Bestyrelsen har nedsat
en række arbejdsgrupper, der beskæftiger sig
med kommunalpolitiske
emner. I teknik- & miljøarbejdsgruppen har vi
på de seneste møder
drøftet mulige emner til
det kommende valgprogram. Valgprogrammet
skal danne baggrund for
vores udmeldinger op til
det kommende kommunalvalg.
I arbejdsgruppen er
vi ikke helt færdige med
vores drøftelser, men vi
er indtil videre nået frem
til følgende vigtige temaer.

Trafik
Initiativet med bus på
tværs af kommunen skal

fortsætte, hvis det viser
sig, at der er behov for
tiltaget. Det skal fortsat
være gratis at benytte
bussen.
Rødovre Kommune
har megen gennemgående trafik. Det skal til
stadighed overvejes,
hvordan generne fra trafikken kan mindskes,
bl.a. gennem trafikdæmpende foranstaltninger i
boligområderne og brug
af støjdæmpende asfalt.
Der er fortsat områder i Rødovre, hvor der
er behov for cykelstier.
Vi bør signalere over for
borgerne, at vi tager trafiksikkerhed alvorligt.
Det betyder, at der skal
investeres i nye cykelstier ved nogle at de mere

trafikbelastede veje. I
nogle tilfælde vil en opmaling være tilstrækkelig.

Forskønnelse
af kommunen
Rødovre Kommune har
fået sin egen designmanual, som skal fungere
som pejlemærke for de
kommende investeringer
i det offentlige rum. Der
skal tages initiativ til
drøftelser med grundejerforeninger, boligforeninger og private virksomheder for i fællesskab at gennemføre en
forskønnelse af kommunen.
Omdannelse af
erhvervsbyggeri til
boliger
I Rødovre Kommune
står en række erhvervsejendomme tomme. I
mange tilfælde er det
tvivlsomt, om de nogen-

sinde finder anvendelse
til erhverv igen. I hvert
fald hvis der ikke iværksættes en genopretning
af nogle af erhvervsområderne. Det bør også
overvejes, om der ikke
bør tages initiativ til, at
omdanne erhvervsejendomme til boliger.

Kildesortering
Den nuværende kildesortering fungerer
godt, de steder hvor
den foregår. Initiativet
skal udvides til større
dele af kommunen, og
der skal oplyses om fordelene ved kildesortering.
Begrænsning
af vandspild
De seneste år er det lykkes via en intensiv indsats at begrænse vandspildet i Rødovre Kommune. Denne indsats
skal fortsætte og udbygges.
Overtagelse af nye
opgaver
Som et resultat af kommunalreformen skal Rødovre Kommune overtage
en række opgaver fra
Københavns amt. Det
skal sikres, at opgaverne bliver løst på ordentlig vis, og at der bliver
taget godt i mod de nye
medarbejdere.
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Kontanthjælpsmodtagere
Vi har knækket kurven i Rødovre

Kontanthjælpsmodtagerne
kommer i arbejde
Af Britt Jensen, Socialudvalgsformand
Siden marts i år er det
lykkedes at få antallet af
kontanthjælpsmodtagere
i Rødovre nedbragt med
150 personer. Det viser
den statusrapport fra Arbejdsmarkedsafdelingen,
som Socialudvalget netop har behandlet.
Det er et godt bidrag
til den stabile økonomi i
Rødovre. Men det er i
særdeleshed godt for de
borgere, som dermed
har fået mulighed for at
bytte afhængigheden af
kontanthjælpssystemet
ud med en plads på arbejdsmarkedet. En stadigt større andel af dem,
der forlader kontanthjælpen, går ud til et ordinært job eller til uddannelsessystemet. I løbet
af 2004 er denne andel
steget fra 50 % til 67 %.
Vi tror på, at det er
afgørende for samfundet
og for den enkelte at
kunne bidrage med det
de kan på arbejdsmarkedet. For alle mennesker
har arbejde og selvforsørgelse stor betydning
for identitet og selvværd. Alle borgere skal
derfor også have den
nødvendige støtte til at
kunne udnytte sin arbejdsevne på arbejdsmarkedet. Det er målet
med Rødovre Kommu-

nes arbejdsmarkedspolitik, som man kan læse
på hjemmesiden.
For at fremme det
oprettede vi for 3 år
siden en ny arbejdsmarkedsafdeling, hvor alle
sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser
for voksne blev samlet.
Det har medført, at der
ikke er langt fra sagsbehandler til virksomhedskonsulent. Det giver mulighed for fælles tilrettelæggelse af den indsats,
som den enkelte borger
har brug for.

Nye konsulenter
I 2004 blev der udvidet
med fire nye virksomhedskonsulenter. Det
har for alvor sat turbo
på indsatsen. Det er blevet muligt at virkeliggøre
den strategi om at prioritere job frem for aktivering, og indsatser på
virksomhederne frem for
i projekter, som ligger i
arbejdsmarkedspolitikken. Resultaterne viser,
at det var en rigtig god
investering.
Virksomhedskonsulenterne formidler ledige
job til arbejdsparate
kontanthjælpsmodtagere. Men de bistår
også den store andel af
kontanthjælpsmodta-

gerne – og en del sygedagpengemodtagere –
som har behov for særlig støtte til at komme
ind på arbejdsmarkedet.
Det kan være i form af
en virksomhedspraktik
eller ansættelse med
løntilskud i en periode.
Det kan også være et
fleksjob til dem, hvis arbejdsevne er varigt nedsat. Aktuelt er 167 Rødovre borgere ansat i et
fleksjob.
Udover alle de borgere der allerede er kommet ud i et ordinært job,
er mange på vej dertil. I
2004 er der etableret
195 nye virksomhedspraktikker. Alene i det
sidste halve år er der
desuden lavet 59 ansættelser med løntilskud
og 31 nye fleksjob.
Den allerbedste nyhed
er dog, at det specielt er
lykkedes at få de unge
under 25 år ud i arbejde

eller uddannelse. Det er
særlig vigtigt, at vores
unge ikke vænner sig til
et liv på kontanthjælp.
Både de og vi har brug
for, at de i stedet kommer i gang med arbejde
eller uddannelse. Via Arbejdsmarkedsafdelingens særlige Unge-kampagne er 179 unge
siden marts ophørt fra
kontanthjælp i Rødovre.
Og ikke mindre end 75 %
af dem er gået ud i arbejde eller uddannelse.
Kommunens indsatser ville dog ikke hjælpe
meget uden virksomhedernes bistand. Vi har et
særdeles godt samarbejde med rigtigt mange
virksomheder, og stadigt
flere kommer til med
vilje til at påtage sig et
socialt ansvar. Det er en
stor glæde, at vores fælles indsats nu viser sig i
resultaterne.
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Forskning

Nyt center for stamceller
åbner i Københavns Amt
Centrets forskning inddrager Amtssygehuset i Herlevs
top-ekspertise, der skal indgå i samarbejde med erhvervslivet. Målet er mere sikker viden om muligheden for
at bruge stamceller som kroppens ’naturlige reservedele’.
Af sygehusudvalgsformand Leif Flemming Jensen

Det nye center på Amtssygehuset i Herlev skal
sikre, at eksperterne fra
det offentlige sundhedsvæsen kan bidrage
til ny forskning, som
finder svarene på, hvad
stamceller er, og hvilke
egenskaber og potentiale de har. Noget som vi
faktisk stadig ved meget
lidt om. Forhåbningerne
er store, ikke mindst hos
forældre, som er begyndt
at gemme navlestrengsblod fra deres børn i private bio-banker.
Forskningen i centret
skal finansieres af virksomheder og fonde,
mens amtet allerede har
bevilget 7,5 millioner på
budgettet for 2005 til anlægsudgifterne. Centret
får navnet Copenhagen
Stem Cell Center. Alt skal
hedde noget engelsk nu
om dage.
Forskerne skal nu i
gang med at finde bidragydere til det vigtige
arbejde. Det vil helt sikkert lykkes, for vi bygger
centret op omkring et allerede velfungerende
samarbejde mellem forskellige afdelinger og
specialister. Vi har brug
for solid grundforskning,
og det vil vi gerne sikre.
Men man skal ikke forvente af os, at vi opretter
biobanker eller lignende,
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før grundlaget er i orden.
Men når det sker, vil vi
så i Københavns Amt
være godt rustet til at
indføre behandlinger
hurtigere.

Vil styrke forskningen
Dette center er et af omdrejningspunkterne i
vores forskningstrategi
og den nye Sygehusplan, som vi er ved at
virkeliggøre. Vi vil samle
og styrke forskningen.

Den bliver førende i Danmark og centret er også
udtryk for høje internationale ambitioner.
Det eksisterende
samarbejde finder sted
mellem forskere fra hæmatologisk afdeling, gynækologisk/obstetrisk
afdeling og blodbanken.
De samarbejder om
stamcelleforskning og
udvikling af klinisk celleterapi. Allerede nu beskæftiger specialisterne

sig med stamceller fra
blodet for at ”producere”
stamceller til knoglemarvstransplantationer
ved behandling af blodkræft. Ligeledes ønsker
forskere i teamet på Fertilitetsklinikken at udvide
dette til også at omfatte
stamcelleforskning. Det
bliver også en del af det
nye laboratoriums rolle,
at give disse områder et
løft.

SÆT kryds i kalenderen 6. Januar 2005
Sygehusene i den nye Region
Hvordan skal vi indrette sygehusvæsenet i den nye
Hovedstadsregion?
Indledning ved amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen
Oplæg fra de ledende embedsmænd fra de nuværende enheder.
Efterfulgt af debat, ordstyrer sygehusudvalgsformand
Leif Flemming Jensen.
Mødet forgår på Amtssygehuset i Herlev, lille auditorium
kl. 19.00
Fra Kl. 18.00 vil der vær mulighed for at få et måltid mad i
cafeteriet, pris 50 kr.
Tilmelding hos Margot Petersen på tlf. 44440301
eller Margot_Petersen@net.dialog.dk
Arr. Socialdemokratiet i Københavns amt

Forskning

Fond til forskning er
vejen til vækst
Vi vil gerne sikre, at alle i dag og
fremover kan få den bedste behandling på sygehusene og hos egen
læge. Det kræver forskning.
Behandling og forskning er uløseligt
knyttet til hinanden. Derfor har Københavns Amt nu afsat over 52 mio.
kr. til en fond for forskning i amtets
sygehusvæsen. Satsningen skal sikre
patienterne en fremtidssikret behandling og samtidig styrke hovedstadsregionen i at blive et kraftcenter for
vækst og nye arbejdspladser.
Af Vibeke Storm Rasmussen,
Amtsborgmester (S),
Københavns Amt

Vi har netop kunnet
læse i pressen, at et
dansk forskerhold havde
nået banebrydende resultater inden for kræftforskning. Resultatet af
forskningen kan på sigt
betyde, at vi kan mindske dødsfald hos de
33.000 danskere der
hvert år får konstateret
kræft. Forskning kan
forlænge livet for mange
mennesker. Og ikke
mindst skåne de mange
pårørende – som ellers
skal leve med at miste
den, de holder af, fordi
der ikke er fundet en behandling for den aktuelle
sygdom. Så vi skal forske mere. Og forskning
koster penge. De 52
mio. kr. vi bruger på
forskning nu, vil skabe
ny viden og teknologi,
der vil forbedre patientbehandlingen.

Forskning af høj kvalitet er også første led i
fødekæden til vækst og
arbejdspladser. Vi kan
med penge fra fonden
sikre, at vi fortsat præsterer en forskning på
vores sygehuse, der har
den globale bio-sundhedsindustris interesse.
Og det er vigtigt. For det
er gennem et tæt samarbejde med virksomhederne vi bliver i stand til
at få nye produkter på
markedet. Det kan
forskningen ikke klare
alene. Et samarbejde
mellem det offentlige og
det private indenfor
sundhedsforskning giver
flere fordele. Hvis vi er
dygtige nok til at overføre viden og teknologi
til virksomheder kan det
lægge grobunden for
mange nye arbejdspladser – både i eksisterende

virksomheder og i helt
nye virksomheder. Også
derfor har vi i Københavns Amt længe haft et
særligt fokus på samarbejde med erhvervslivet.
Vækst og arbejdspladser skabes der, hvor
der er en kultur for at
udforske nye måder at
gøre tingene på. Den
kultur har vi i hovedstadsregionen når det
gælder sundhedsforskning. Ja, faktisk på
begge sider af Øresund.
Det skal vi udnytte. For
ellers er det ikke her i
regionen, at antallet af
nye arbejdspladser vokser. Derfor har vi som
politikere også en pligt
til at tænke i større perspektiver – regionale
perspektiver. Her bliver
den kommende strukturreform central. Lige nu
ser det rigtig skidt ud

med penge til forskning i
den nye reform. Regionens sygehuse står til at
miste penge til både
drift, behandling og
forskning. Over en halv
milliard kroner om året
ser ud til at skulle sendes fra hovedstadsområdets sygehuse ud i
landet. Og det i en tid,
da der ikke satses nok
på forskning. Det er groteskt, da alle undersøgelser omkring hovedstadsområdets udviklingsmuligheder netop
peger på, at det er ved
at styrke forskningen, at
vi sikrer vækst i regionen fremover. Fra amtets side gør vi i hvert
fald, hvad vi kan.
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Nytårsforsætter og -kur

Kom, lad os udslette
terroren fra verdenen
11/9 katastrofen har
ikke kun omformet
vores hverdag, vores
måde at færdes på, men
også hele verdenssystemet. Uanset hvem der
er ansvarlig for denne
uhyrlige og umenneskelige handling, har den
gjort noget uhyrligt. Den
Amerikanske regering
kastede straks skylden
på al – qaeda, men har
dog stadig den dag i
dag ikke formået at
kunne fremvise konkrete
beviser.
Beskyldningen resulterede i en kraftig inva-

sion af Afghanistan hvor,
flere tusind kvinder, børn
og mænds liv blev ofret
af de højtudviklede
bomber og halvautomatiske våben. På samme
måde blev Irak invaderet
som det næste mål af
toptrænede soldater fra
mange lande. Før invasionerne blev vi lovet en
total udslettelse af terroren og en sikker, fredfyldt verden. Men vi ser i
dag at mere terror rammer verden, en hverdag
fyldt med frygt, for at
blive det næste terror
mål. Selvmordsbomber,
drab på civile, gidseltag-

ning og kolossale
bombninger hører nu
med til hverdagen.
Der er kastet nok
med bomber og ofret
nok blod. Vi kan konkludere at krig, magtanvendelse ikke er løsningen
på problemet. For at
gøre vores hverdag sikker og harmonisk bliver
vi nødt til at gå til bunds
i årsagerne til terroren.
Vi kommer ingen vegne
med lappeløsninger. Vi
skal helt ned til roden af
problemet. Hvordan kan
man forvente af en far,
som har set sin søn

blive tortureret og derefter myrdet, at han ikke
tager loven i egen hånd
hvis ikke han får retfærdighed. Jeg mener at
den absolutte grund til
terror er, at det enkelte
individ ikke får retfærdighed. Hvis alle fik frihed, lighed og solidaritet ville fænomenet terror aldrig eksistere.
Sikandar Siddique
Socialdemokratiet 5.
Kreds, Dsu Nørrebro
Tlf: 50 58 09 30
E-mail : Sikandar_
0410@hotmail.com

Nytårskur
Så er der igen ved at være tid til den årlige nytårskur
i Foreningshuset, hvor vi får nogle socialdemokratiske ord af vores borgmester Erik Nielsen og i øvrigt
hygger og fester. Det sker lørdag den 8. januar kl.
18.30.
Også ved denne nytårskur kommer vore gode musikalske venner fra
”The Tiquilla Sunrise” og underholder med sange, som vi kan danse til
og synge med på. Der arrangeres lotteri, og Hanne Kjærulff
og Karen Nielsson laver en dejlig middag for os med tre retter mad. Hele
arrangementet koster kun 50 kr. pr. næse, øl, vand m.m. kan købes for
de sædvanlige rimelige priser.
Tilmelding skal ske til kontingentkasserer m.m. Hanne Kjærulff
på telefon 36 70 68 50 senest mandag den 3. januar.
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Demokratiet

Opstilling til
kommunalbestyrelsen
Så er det ved at
være ved den tid,
hvor de medlemmer, som kunne
tænke sig at
komme i kommunalbestyrelsen,
skal begynde at
beslutte sig.
Bestyrelsen har netop
nedsat et kandidatudvalg, der består af forretningsudvalget, og det
er dette kandidatudvalg,
der skal indstille til generalforsamlingen i
marts, hvem, der skal
opstilles til kommunalbestyrelsen.

Af de siddende kommunalbestyrelsesmedlemmer har hidtil kun
Monica Schmidt meddelt, at hun ikke genopstiller.
Bestyrelsen håber, at
vi ligesom sidste år kan
opstille 19 kandidater til
de 19 pladser. Kommer
der ikke kandidater nok,
er det kandidatudvalgets
opgave, at finde frem til
det nødvendige antal
kandidater.
Er man interesseret i
at stille op, kan man
henvende sig til formand
Helge Møller eller et af
medlemmerne af forretningsudvalget.

Kom og vær
med til at præge
kommunen
Kultur- og fritidsgruppen
holder møde onsdag den
26. januar 2005. kl.
19:00 i partilokalerne i
Gunnekær
Vi skal bl.a. tale om
vores oplæg til det kommende kommunalvalg.
Ligeledes skal datoerne
for de næste møder fastlægges. Vi skal også
drøfte, om kulturgruppen
skal besøge forskellige
steder med kulturel aktivitet i Rødovre.
Hvad er kultur? – ja, det
er et godt spørgsmål!
Kulturen i Rødovre kom-

mune favner bredt, idet
det både gælder hele
idrætsområdet, børnekultur og meget andet –
hvad med Heerup!!!
Så, kom og vær med til
at præge kulturen i din
kommune.
Alle er meget velkomne.
Vivi Skriver
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Navne og adresser

Socialdemokratiet i Rødovre
Formand
Helge Møller, Skodborgvej 3
Næstformand
Jørgen Dam, Knudsbølvej 37
Hovedkasserer
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1.th.
Kontingentkasserer
Hanne Kjærulff, Knud Anchers Vej 93 B
Sekretær
Flemming Østergaard Hansen
Auroravej 21 C
Uddannelsessekretær
Ruth Mørch, Ulkær 6, st.th.
Bestyrelsesmedlemmer
Per Biener, Schweizerdalstien 41
Dan Larsen, Birkmosevej 39, 2. tv.
Jens A. Schmidt, Padborgvej 25
Annie Petersen, Fortvej 6 B
Safdar Sethi, Nørrekær 18, 10. tv.
Poul Alexandersen, Rødovrevej 222 C 1. tv.
Aksel Mikkelsen,
Bestyrelsessuppleanter:
Margit Grenaae, Espely 20
Erbil Kaya, Torbitsvej 27
Revisorer
Bente Hylleborg, Juelsmindevej 11
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
Fanebærer
John Busk, Lucernevej 539
Socialdemokratiets mødelokale
Gunnekær 28, Hjemmeside:
socrodovre@socrodovre.dk
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3670 9480
3670 3007
3672 2002
3670 6850
3324 1846
3647 0461
3670
3672
3670
3641
3648
3672
2045

3117
2270
8235
6685
5248
1858
3488

3670 1128
5123 0142
3672 2984
3670 7641
3670 7983
3672 5610

Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Borgmester Erik Nielsen, Kirkesvinget 6 3670 4111
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
3672 0436
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
3670 3817
Kaj-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
3670 4836
Monika Schmidt,
Brandholms Allé 9 C 2. tv.
3641 8741
Henning Nielsen, Vinkelvænget 31
5136 5048
Carl-Johan Hirsbæk, Lucernevej 157
3670 2266
Dora Arvidsen, Horsevænget 282
3641 1831
Vivi Skriver, Rødovre Parkvej 572
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27 4484 6085
Amtsrådsmedlemmer i kredsen
Sygehusudvalgsformand
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G 4491 7789
Asger Løvskjold,
Kastagervej 32, 2730 Herlev
4499 8200
Formand for Rødovre/Herlev-kredsen
Bjarne Kaspersen Hansen,
Tværskiftet 27 A
4484 2172
Folketingsmedlem
Morten Bødskov,
Egilsgade 21, 2.th, 2300 Kbh.S.
3257 2276
e-mail: smorb@ft.dk – mobil
2022 0832
DSU-Rødovre
Louise Jeppesen, Rådhusstien 37
2613 5841
LO-Rødovre
Poul Alexandersen, Rødovrevej 222C.tv. 3672 1858
AOF-Rødovre
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117
Rødovre-kanalen
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10G 44917789
Bladet Socialdemokraterne
Helge Møller, Skodborgvej 3
3670 9480
e-mail: helgemoeller@mail.tele.dk & hm@bl.dk

Aktiviteter

Aktivitetskalender for alle medlemmer
D. 11.12.

kl. 10-12

i Viften: Sildemøde med Gløg og æbleskiver

D. 15.12

kl. 19

i Herlev: Kredsbestyrelsesmøde

D. 20.12.

kl. 19

i Gunnekær 28: Bestyrelsesmøde

D. 5. 1.

kl. 19

på Rødovregård Social- og ældregruppen
forbereder valgprogram.

D. 8.1.

kl. 18.30

i Foreningshuset: Nytårskur

D. 15.1.

kl. 10-12

i Viften: Sildemøde

D. 24.1.

kl. 19

Bestyrelsesmøde i Gunnekær

D. 12.2.

kl. 10-12

Sildemøde i Viften

D. 21.2.

kl. 19

Bestyrelsesmøde

Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre
Tidligere skete udgivelse via postvæsnet. Det kan vi
ikke mere, da det er for dyrt. Medlemmerne med email vil derfor få bladet tilsendt på mail. De som ikke
har en e-mail og ikke vil modtage bladet på denne
måde, vil kunne finde det på vores hjemmeside
www.socrodovre.dk. De som ikke har en internetfor-

bindelse vil få bladet uddelt ved håndkraft. Derfor
kan vi desværre ikke være sikre på, at bladet bliver
delt rundt på de datoer, hvor der står, det udkommer, men vi tilstræber at bladene kommer ud så tæt
på udgivelsesdatoen som muligt
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Vinduespolering

ABCELL SERVICE

AOF
Rødovre
AOF Julekoncert

Gratis og uforbindende tilbud
Fortrinsvis erhverv, men også privat
Udførelse af alle former for vinduespolering såvel i abonnement som ad hoc.
Som standard aftørres alle kanter, rammer og bundstykker for vandspild. Alle
ruder eftertjekkes og eventuelle løbere, streger o.lign. bortpoleres.
Tilstandsrapport efter endt polering

Kontor: 36 72 85 85 . Mobil 22 57 23 45
Med operasanger Edith Guillaume og koncertpianist Mogens
Dalsgaard. Traditionen tro indbyder vi til julekoncert på Rødovregaard. Edith Guillaume og Mogens Dalsgaard vil synge og
spille musik der hører julen til og
som kan få os alle i den rette julestemning.
H-7209 1 foredrag
torsdag 16-12-04 kl. 19:00
Rødovregaard - Pris kr. 75
(PEAO 55)
Georg Poulsen
Fhv. forbundsformand Georg
Poulsen er kendt for sine skarpe
synspunkter og sin humor. Det
har vi f.eks. hørt i radioprogrammet ”Spørg bare”. Denne eftermiddag vil han fortælle om et liv
i fagbevægelsen.
Onsdag 26.jan. 2005 kl. 13 på
Rødovregaard
Pris 75 kr. (pensionister og
efterlønsmodt. 55 kr.)
Glæd Jer i øvrigt til den 12. januar, hvor AOF’s forårsprogram
bliver uddelt

Tilmelding og
flere oplysninger:
tlf. 36 48 15 99 og
www.aof-rodovre.dk
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