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Leder

Helle kommer igen - og så vinder hun
Først en stor tak til alle de mange, som gav en hånd
med i den netop overståede valgkamp. Vi blev godt
modtaget på gader og torve, når vi delte materialer ud.
Så derfor var det skuffende, at vi ikke fik flere
stemmer. Ganske vist kunne vi notere en lille
fremgang i stemmer, men da stemmeprocenten var høj,
gik vi procentvis tilbage. Til trøst kan resultatet for
Venstre og Dansk Folkeparti være. Begge gik tilbage,
mens især SF, men også Enhedslisten gik frem i
Rødovre. Til lykke med det.
Jeg havde ikke troet på Helle Thorning Schmidt, fordi
hun kun har været formand i to år og fordi det var
hendes første valgkamp som partileder. Når folk skal
vælge mellem det sikre og det usikre, vælger de det
sikre, selvom Venstre gik seks mandater tilbage. Men
da Helle førte en fantastisk god valgkamp, som hun
også har fået ros for i medierne og fra politiske medog modstandere. Derfor tror jeg, at hun kan vinde
næste gang. Må det blive snart!
Mit håb var, at Socialdemokratiet kunne blive større
end Venstre og at Ny alliance kunne blive tungen på
vægtskålen. Sådan gik det desværre ikke. Der kom en
færing i vejen, ligesom det skete for Poul Nyrup ved
valget i 1998, hvor han også fik en færing til at give
sig flertallet… Nu er der så igen et VKO-flertal.
En anden grund er, at Dansk Folkeparti gik et mandat
frem. Det tror jeg, de fik på grund af Helle Thornings
åbning af asylspørgsmålet, hvor hun, for at
imødekomme de radikale og Ny Alliance, åbnede for,
at asylansøgere skulle have lov til at tage arbejde.
Hvis man ser på meningsmålingerne indtil da, var
Socialdemokratiet ved at stige, mens Dansk Folkeparti
stod til tab af to til tre mandater. Derfra røg
Socialdemokraterne ned i meningsmålingerne, mens
DF begyndte at stige Sådan gik det også ved selve
valget.
Under hele valgkampen var et af Venstres store
paroler, at der skulle laves brede forlig i det nye
Folketing. Men allerede ved Folketingets åbningsdebat
viste det
sig, hvor hule Venstres flotte ord var.
Regeringspartierne og Dansk Folkeparti kunne nemlig
Bladet
Socialdemokraterne/
Rødovre
Udgives af
Socialdemokratiet i

Rødovre
www.socrodovre.dk
Ansvarshavende redaktør
Formand Helge Møller

ikke stemme for et dagsordensforslag fra den samlede
opposition, som udelukkende baserede sig på
regeringsgrundlaget.
Men DF havde efter aftale med regeringen fremsat et
andet dagsordensforslag, hvorefter man hurtigst muligt
skulle gå i gang med forhandlingerne om en
kvalitetsreform. Alene det viser, at det med de brede
forlig var en gang rigtig tom snak.
Da Helle Thorning gik hårdt til Anders Fogh i den
første TV-duel, hvor hun spurgte Statsministeren om,
de ikke kunne blive enige om at undlade at gribe ind
over for kommunerne, svarede Statsministeren, at man
ikke bare sådan kunne gå ind og ændre i et
aftaleforhold mellem to parter. Det ville være et brud
på alle regler. Alligevel gik der ikke mere end et par
dage, før han lovede, at der ikke ville blive grebet ind
over for kommunernes budgetter for 2008. Det var de
konservative ikke så glade for og sagde, at det ville
blive taget op til foråret. Men det kommenterede Fogh
aldrig. Fup og fidus. Men sådan fik han taget noget af
vinden ud af sejlene på Socialdemokratiets
argumenter.
Nu ser vi en ny finansminister Lars Løkke Rasmussen
meddele, at der vil blive skredet ind over for
kommunerne i fht. budgetterne for 2009 samtidig med,
at han bebuder en kartoffelkur, hvis medarbejderne i
den offentlige sektor får for meget ud af forårets
overenskomster. Økonomien vil blive overophedet,
siger han.
Det gør han samtidig med, at regeringen og Dansk
Folkeparti kort før valget har givet skattelettelser på 10
mia. kr., som mest gavner de højestlønnede. Det
hænger slet ikke sammen med alt det, regeringen
lovede under valgkampen.
Socialdemokratiet sagde hele tiden, at man ville fjerne
skattelettelserne på de 10 mia. for at bruge dem på
bedre velfærd og dermed også til højere lønninger til
de offentlige ansatte for at kunne fastholde
medarbejderne, der jo er mangel på, men blev hele
tiden mødt med, at det var overbudspolitik.
Jeg tror, befolkningen snart vil få at føle, hvad det
betyder at fortsætte med en borgerlig regering. Jeg tror,
e-mail: mda@wanadoo.dk
Redaktør
Michael Dahm
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Telefon 28565608
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Kommunal Nyt / af gruppeformand Alex Nielsesn
Heerup Parken’ lyder da

Sprogvurdering
af 3-årige børn
Kommunalbestyrelsen har
ansvaret for, at alle 3-årige
børn i kommunen får
tilbudt en sprogvurdering
og efter behov, i givet fald,
f å r
t i l b u d t
sprogunderstøttende hjælp.
En arbejdsgruppe under
B ø r n e o g
Kulturforvaltningen har
udarbejdet et forslag til
kommissorium
for
R ø d o vr e K o m mu n es
vider e ar bejde med
ordningen.
Arbejdsgruppen anbefaler
d et ma t er ia le, s o m
Familieministeriets har
lavet – i lighed med, hvad
langt den overvejende del
af andre kommuner gør.
Der vil næppe være
grundlag for at vælge

anderledes, da der er tale
om et gennemprøvet
materiale.
Der skal bl.a. tages stilling
til:
•
hvem der skal
gennemføre
vurderingerne
•
hvordan forældrene
kan inddrages
•
hvordan man sikrer,
at børn, der ikke er i
dagtilbud, tilbydes
sprogvurdering
•
hvordan
pædagogerne
kvalificeres til at
gennemføre
sprogvurderingerne
•
hvilke ressourcer,
der er nødvendige i
form af tid,
materiale og metode

Godkendelse af
serviceplan

•

hvordan det sikres,
at alle tilflytterbørn
får tilbud om
sprogvurdering
•
hvilke
sprogvurdringsmater
ialer, der skal
anvendes til de
tosprogede børn
D et
for vent es,
at
a r b ej d s g r u p p e n k a n
fremlægge resultatet af sit
arbejde i marts 2008, sådan

Skal vi have en
Henry Heerup Plads
2007 er 100-året for
Henry Heerups fødsel og
i den anledning overvejes
det at opkalde en vej eller
plads i Rødovre
Kommune efter Henry
Heerup. For at det kan
falde på plads, skal der
ske en koordinering i
’Hovedstadsområdets
Vejnavnesamarbejde’,
således at navnet ikke kan
bruges som vejnavn for
andre veje eller pladser i
Hovedstadsområdet.
Proceduren indebærer

desuden at det er
Kommunalbestyrelsen
der træffer beslutning om
et forslag til ændring af
vejnavnet. Herefter
sendes forslaget i høring
hos stedets beboere. På
baggrund af høringen
træffer
Kommunalbestyrelsen
beslutning om ændringen
skal godkendes.
For at opnå den bredest
mulige interesse op
opbakning, foretages en
høring blandt borgere og

foreninger i Rødovre om
hvilken vej eller plads,
der skal opnå æren.
Høringen sker via
Rødovre Kommunes
hjemmeside over en
periode på 4 uger på
baggrund af en
annoncering i
lokalavisen.
Efter den, der skriver
disse liniers, opfattelse
kan foruden vej eller
plads også inddrages
’park’. ’Henry Heerups
Park’ eller ’Henry

Rødovre Kommune har
indarbejdet visioner og
målsæt ning er
fo r
udviklingen af den
k o m m u n a l e
opgavevaretagelse i
Ko m mu ne p la n
fo r
2006-2018, Det drejer
sig o m t emaer ne
Livsstil, Borgerservice,
Rammer for liv i byen
og Arbejdsliv.
I december 2006 vedtog
Kommunalbestyrelsen
Serviceplan 2007. Den
sætter
kød
på
Ko mmuneplanens
kapitel 1, der under
t e ma e r n e
livsst il,
borgerservice, danner
rammer for livet i byen
og arbejdsliv samt
e s k r i v e r
Kommunalbestyrelsens
visioner og mål for
udviklingen af den
kommunale service.
Ko mmuneplanens
vedtagne politikker og
fysiske planer beskriver
de overordnede mål og
vis io ner
fo r
den
fremtidige udvikling,
som
u d mø n t e s
i
projekter og opgaver i
serviceplanen.
Projekterne i planen er i
høj grad forankret i
allerede
vedtagne
politikker. Det skal
o m s æ t t e
må lsæt ninger ne t il
virkelighed.
I
Serviceplan 2007 indgik
18 projekter. 12 af disse
videreføres til næste års
plan.
Dem arbejdes der
3
videre med i 2008.
Der
tilføres 15 nye projekter
– alt i alt meget at holde
styr på, men også
v i g t i g e

smukt.
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Rødbo udvides
og renoveres
Et kommuneplantillæg
skal gøre det muligt at
udvide plejeinstitutionen
Rødbo, Slotsherrens
Vænge 6 i Islev, ved at
fastlægge en
bebyggelsestæthed på
50 % og muliggøre
opførelsen af
bebyggelse i 2 etager.
Rødbo skal kunne
anvendes til
boligformål, men
Kommuneplan 2006 –
2018 tillader ikke
opførelse af ny
bebyggelse, bortset fra
mindre fællesanlæg til
brug for områdets
institutioner.
Kommunen overtog
I forbindelse med
kommunalreformen
overtog Rødovre

Kommune
plejeinstitutionen Rødbo
fra Københavns Amt.
Plejeinstitutionen stod
tom, da beboerne var
flyttet til en nybygget
institution i Ballerup i
slutningen af 2006. Nu
skal Rødbo renoveres,
udvides og indrettes til
en ny kommunal
plejeinstitution og
ældreboliger.
Opført i 60’erne
Bygningerne er opført i
slutningen af 1960. De
består i dag af en
bygning med fire
sammenbyggede fløje i
en etage. Hensigten er at
give mulighed for at
opføre en ekstra etage
på Rødbos bygning, der
ikke opfylder kravene til

en moderne
plejeinstitution.
Der er gennemført en
undersøgelse af
kommuneplantillæggets
indvirkning på miljøet,
og det vurderes, at
planerne ikke vil have
væsentlige
indvirkninger på
miljøet, idet de kun
muliggør en begrænset
udvidelse af en enkelt
bygning i
lokalplanområdet.
Skal i høring
For at projektet kan
gennemføres, skal der
både vedtages
Kommuneplan- og et
lokalplantillæg.
Høringsfasen er fra 15.
januar til 11. marts
2008.

Ny strategi og
udviklingsplan
Direktionen har valgt fem
temaer for Rødovre
Kommunes organisation,
som særlige indsatsområder
for de kommende års
udvikling:
”Trivsel sundhed og
livsstil” samt
”Kommunikation og nye
samarbejdsformer” blev
udpeget som temaer for
”Virksomhedskonference
2007”, hvorved de har
status som centrale
fokusområder for hele
organisationen. ”Borgeren i
centrum” tager afsæt i
strukturreformen og målet
om at skabe en mere enkel
offentlig sektor, hvor
borgeren er i centrum.
”Ledelsesformer” er valgt,
som en række centrale
styringstemaer som
direktionen ønsker, at der
fokuseres specielt på i de
kommende år.
”Profilering af Rødovre
by” stammer fra
kommuneplanen.

Gangbro er færdig
Gangbroen, der går over Avedøre Havnevej, var ved overtagelsen fra Københavns Amt stærkt nedslidt og
trængte derfor til en gennemgående reparation. Den er blevet udført hen over sommeren og er forløbet
planmæssigt. Gangbroen blev taget ned i starten af skolernes sommerferie og blev opsat få dage før det nye
skoleår begyndte.
I forbindelse med reparationen viste sig – som så ofte i den type sager – at broen var mere angrebet af råd end
først antaget, hvorfor udgifterne naturligvis også er blevet større end forventet. Dog kun 43.000 kr.
Forhistorien er, at Rødovre Kommune opførte broen i forbindelse med, at Milestedets Skole blev nedlagt som
folkeskole. Børnene, der havde gået på Milestedets Skole, skulle have en sikker skolevej til Hendriksholm
Skole. Blot ærgerligt at manglende vedligeholdelse nu har resulteret i en udgift på mere end 1 mio. kr.
Daginstitutionerne
får lærerplaner
Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt gennemførelse af læreplaner i Rødovre Kommune.
Læreplanerne og det pædagogiske arbejde er nu indført i kommunens daginstitutioner.
Ifølge dagtilbudslovens er lederen af dagtilbuddet ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres en
gang årligt. Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan og – på baggrund af
institutionernes evalueringer – tage stilling til, om der er grund til yderligere handling.
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Tak for tilliden
Af Morten Bødskov,
Rødovres
folketingsmedlem
Efter tre ugers intens
valgkamp sikrede vi igen
Rødovre en periode i
Folketinget. På trods af,
at det heller ikke denne
gang lykkedes at vippe
Fogh af pinden var der ét
sted, hvor de borgerlige
ikke fik et ben til
Jorden; Rødovrekredsen. Endnu engang
viste vi, at godt nok
sidder statsministeren på
serveretten for valgets
udskrivelse, men vi
sidder på kampkraften.
Tre ugers valgkamp bød
på mere end hundrede
aktiviteter, og et flot
stemmetal både til partiet
og i personlige stemmer.
Jeg vil gerne takke alle
for en kæmpe indsats.
Fra tidlig morgen ved
stationen med
rundstykker til
debatarrangementer og
områdeuddelinger i
boligområderne om
aftenen var der masser af

medlemmer i aktion.
Resultatet var også klart.
Partiet gik i
stemmeandel frem, og
det procentvise antal
personlige stemmer på
”jeres kandidat” steg.
Det er første gang i 10
år, at partiet i Rødovre,
ved et folketingsvalg,
har fremgang i antal
stemmer. Ligeledes er
andelen af personlige
stemmer på ”jeres
kandidat” nu steget til
ca. 56 % af alle afgivne
personlige stemmer i
Rødovre kredsens to
kommuner. I 1998 var
dette tal lidt over 30 %.
Tallet trækkes især op af
meget flotte personlige
stemmetal på visse
afstemningssteder i
Rødovre, herunder
Milestedet, hvor næsten
80 % af alle personlige
stemmer sættes på ”jeres
kandidat”.
Et så flot resultat
kommer ikke af ingen
ting, men er udtryk for et
højt og vedholdende flot
aktivitetsniveau fra

partiforeningens side.
At vinde vælgernes
tillid ved torvemøder og
andre af de mange
aktiviteter vi løbende
afholder.
Fra starten af
valgkampen handlede
vores kampagne om, at
Rødovre skal have
indflydelse på arbejdet i
Folketinget. Og der
bliver nok at tage fat på.
Inden for kort tid skal
der træffes afgørende
beslutninger for
Rødovre, og det er
vigtigt, at vores stemme
høres.
I denne valgperiode skal
der dels træffes
beslutning om en ny
jernbaneforbindelse
mellem København og
Ringsted, samt
udbygningen af vejnettet
omkring hovedstaden.
Det er meget vigtigt, at
hele Rødovre støtter op
om modstanden mod de
politikere, der vil et nyt
5. jernbanespor til
Roskilde. En sådan
løsning vil være en
katastrofe for vores
kommune. Samtidig skal
vi presse på for en ny
Ring 5 og en letbane på
tværs af vores region.
Alt sammen med det
formål at fremme en
bedre trafik, langt
mindre støj og et bedre
trafikmiljø..
Jeg ser frem til arbejdet
i det nye Folketing.
Ganske ofte går det både
stærkt og hårdt for sig på
Christiansborg. Luften til
kampen for Rødovres
interesser får jeg hos jer
og ved de mange
5

Tak for en stor indsats
De mange aktive medlemmers store indsats under valgkampen blev desværre ikke
udmøntet i en valgsejr, men indsatsen var der ikke noget i vejen med
Foto Finn Gade Ærø
og Helge Møller

Mic he l
Rødovre

Ber g, fr a
og Martin

sat sig sammen på
Morten Bødskovs kontor
på Christiansborg for at
t ilrettelægge
en
kommende valgkamps
aktiviteter og gennemgå
analyser af de seneste
års valg.
Da
va lget
blev
udskrevet, skulle der
kun sættes personer på
til de enkelte aktiviteter.
Det gjorde vi allerede
lørdag den 27. oktober i
part ilo kaler ne
i
Gunnekær. Over e-

ved Rødovre Station,
områdeuddelinger af
valgmateriale,
t o r v e m ø d e r ,
arrangement
af
valgbrunch m.m. Også
annonceplanen var klar,
så det var blot at tage
telefonen og ringe til
Rødovre Lokalnyt og
Rødovre Avis, der
desværre gik ind før
valgkampen var kommet
godt i gang.
Næste lørdag havde vi
igen valgmøde for de

Vi var på gader og stræder for at uddele
valgmaterialer, her Annie Arnoldsen Petersen i
Det er godt at være
forberedt på et valg i
utide. Det var vi her i
Rødovre, ja også i
Herlev, da Anders Fogh
Rasmussen udskrev
valget den 24. oktober.
De kampagneansvarlige

Baden samt de to
formænd fra Herlev,
Finn
Co nrad
og
Rødovre, Helge Møller
samt kredsformanden,
B ja r ne
Kasper sen
Hansen havde nemlig
allerede den 3. august

Der var ikke megen plads ved boderne i centret.

Pølsevognen ved Tyren var et stort hit.

ma ilen
var
alle
medlemmer med e-mail
og mulighed for at være
aktive i valgkampen
opfordret til at møde op.
Det gjorde et halvt
hundrede stykker. Der
blev hvervet folk til
plakatklistring,
plakat ophæng ning
uddeling af morgenbrød

aktive i lokalerne i
Gunnekær, hvor vi
evaluerede den første
uge og planlagde næste
uges aktiviteter.
Valgbrunch i Islev
Søndag den 4. november
holdt vi en valgbrunch i
Islev skoles festsal, hvor
over 200 mødte frem for
6

Morten Bødskov ved den
velbesøgte brunch på
Islev skole.
So cialde mo kr at ier,
tidligere statsminister
Poul Nyrup Rasmussen,
kommet for at støtte
vores folketingsmedlem
Morten Bødskov.
Selvfølgelig var der også
en peptalk af Morten
Bødskov og vores
borgmester Erik Nielsen.
Stemningen var god, og
der måtte flere gange
hentes
ekstra
rundstykker for at mætte

de mange munde.
Vi var som sædvanlig
også i Rødovre Centrum,
hvor vi desværre var
placeret i Kolonaden og
kun havde meget lidt
albuerum. Det, håber vi,
kan blive ændret inden
næste valg. Bortset fra
det oplevede alle, der
bemandede boderne i
butikkernes åbningstid
torsdag, fredag og lørdag
op til valgdagen, at vore
budskaber blev vel
modtaget. Den samme
melding fik vi fra de
mange, som vr ude at

Poul Nyrup og Morten i hyggeligt sleskab.

uddele materialer på
gader og torve, så derfor
var valgresultatet lidt af
en skuffelse, fordi det
ikke modsvarede den
modtagelse, som vores
budskaber fik.
Pølsevogn var
et stort hit
Et af de store numre var
opst illingen af en
pølsevogn med uddeling
af gratis røde pølser ved
Tyren på rådhuspladsen
fredag den 2. og lørdag
den 10. november.
Rigtig mange tog imod

tilbudet og fik samtidig
en snak med Morten
Bødskov, som selv
serverede
pø lser,
ligesom der blev uddelt
roser, bolcher m.m..
Vi fik i løbet af
valgkampen god støtte
fra vores venner i
fagbevægelsen. Det skal
de have en meget stor
tak for. Det kan godt
være, at partiledelsen og
l e d e l s e n
a f
fagbevægelsen ikke har
det så godt sammen, men
lokalt vandrer parti og
fagbevægelse i god takt.

Morten til vælgermøde på Milestedet.
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Brug 1½ time
på partiet
I Rødovre bruger vi
ikke et godt valg som
sorvepude. Nye sejre
skal vind es. Nye
resultater skal sikres.
Inden for de kommende
år står vi over for store
udfordringer i Rødovre.
Kommunalvalget
nærmer sig. Det samme
gør valget til Europaparlamentet. Og hvis
flere borgerlige finder på
at være løsgængere, så
kan et folketingsvalg
komme hurtigere end vi
aner.
Socialdemokraterne i
Rødo vr e ud b ygg er
derfor nu vores lokale
uddelernetværk. Vores
budskaber om Rødovres
fremtid og arbejdet i
Folketinget skal ud til
Rødovres borgere. Til
dét har vi behov for din
hjælp.
Sådan hjælper du
partiet
2 - 3 gange om året har
vi brug for din hjælp til
at uddele materialer i
området omkring din
hjemadresse.
Din personlige rute tager

ca. 1½ time.
Hver gang der skal
udde le s mat er ia ler
modtager du et præcist
rut ekort
og
det
n ø d v e n d i g e
antal materialer fra
partiforeningen. På et
vedlagt følgebrev vil det
fremgå inden for hvilken
periode, vi gerne ser
materialerne uddelt.
Inde n
fo r
d e n ne
per iode best e mmer
du selv, hvornår - og på
hvilket tidspunkt af
dagen - du vil uddele
materialerne.
Tril en t ur med
barnevognen eller luft
hunden. Mulighederne
er mange for at
kombinere uddelingen af
materialer for partiet
med lidt frisk luft.
Giv en hånd
Vi håber, at du vil
hjælpe til at sikre, at vi i
Rødovre kan fortsætte
vores fremgang.
Du kan tilmelde dig som
LOKAL UDDELER til
partiforeningens
sekretær Dan Larsen,
telefon 36418301 eller

Information af AOF
Rødovre

AOF’s forårsprogram
bliver omdelt den 27.
december 2007.
I det nye program er
det mange
spændende emner,
f.eks.
Foredrag af John
Steen Johansen Elektronik og etik.
Den elektroniske
patientjournal er et
stort projekt i det
danske
sundhedsvæsen.
Økonomi, teknik,
tidsplaner,
forsinkelser og hvem
der skal forestå
oprydningen.
Indførelsen af EPJ
må ikke gå ud over
sundhedssektorens
centrale etiske
værdier.
Etiske aspekter bør
drøftes med alle
involverede, også
sundhedspersonalet.
Oplæg og debat.
24/4 kl. 19
Rødovregaard,
Kostalden
Kr. 65,-

Foredrag af Imam
Abdul Wahid
Pedersen
Hvad kan vi
forvente af Islam og
muslimerne i
Danmark? Hvilken
vej går de?
Begreber som
”Euroislam” og
”moderne Islam” og
sågar ”ultra light
Islam” har man
kunnet støde på
indenfor de seneste
år. Og vi kender
naturligvis alle til
”radikal Islam”,
”fundamentalistisk
Islam” og
”Islamisme”. Hvad vil
muslimerne i
Danmark? Vil de alle
disse former? Hvad
skal vi forvente, at
Islam i Danmark vil
udvikle sig til?
13/3 kl. 19
Rødovregaard, Loen
Kr. 65,Tilmelding til AOF
Rødovre, Højnæsvej 65
C, 2610 Rødovre, Tlf.
3648-1599

AOF Rødovre
ønsker alle
Socialdemokrate
r i Rødovre,
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Ny redaktør af Socialdemokraterne
i Rødovre
B l a d e t
Socialdemokraterne i
Rødo vre
får
ny
redaktør. I mange år har
fo r ma nde n,
He lge
Møller været redaktør af
bladet, hvilket han selv
har været utilfreds med,
fordi han af princip ikke
mener, at formanden
også skal være redaktør
af medlemsbladet.

Men det har i mange år
ikke været muligt at få
en til at påtage sig
jobbet.
Det er nu lykkedes, idet
den
tidligere
chefredaktør
på
Rødovre Lokalnyt ,
Michael Dahm, 54 år,
har sagt ja til at være
medlemsbladets nye
redaktør.

Strategiplaner
Kommunalbestyrelsen vedtog i juni proces og
tidsplan efter planlovens bestemmelser for
udarbejdelse af Planstrategi 2007, inklusiv en
Agenda 21-strategi.
Det betyder, at beslutningerne skal være på plads
inden udgangen af 2007.
En planstrategi skal indeholde
Kommunalbestyrelsens beslutning om
revisionsmetode, vurdering og strategi for
udviklingen samt oplysninger om planlægningen
siden sidst.
En Agenda 21-strategi skal indeholde
Kommunalbestyrelsens redegørelse for
kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling.
Strategierne indeholder beskrivelser af de emner,
der skal arbejdes med de næste år, og som skal
supplere Kommuneplan 2006 – 2018 gennem en ny

Valgaktive på partikontoret
For at evaluere valgkampen og for at sige tak til
alle de aktive i valgkampen, arrangerer Rødovre/
Herlev kredsen lørdag den 19. januar fra kl. 10 –
15 et evalueringsmøde med buffet.
Arrangementet bliver holdt på partikontoret på
Danasvej i El-forbundets bygning. Der bliver
udsendt en særskilt invitation til de mange aktive
efter nytår.

Michael er kendt af
mange i Rødovre bl.a.
qua sit job, men også
so m t id l ig er e 1.
ho ldssp iller
og
topscorer i Avarta, som
han stadig er tæt
tilknyttet.
Han har en solid
journalistisk baggrund,
dels som journalist på
Rødovre Avis, dels som

journalist på Berlingske
Tidende og BT og
senest som nævnt som
chefredaktør
på
Rødovre Lokalnyt. I dag
arbejder han so m
faglærer på AOFs
daghøjskole i Hvidovre.
Mic hae l vil so m
redaktør deltage i FU-og
b e st yr e ls e s mø d e r ,
ligesom han deltager i
de månedlige PRmøder, hvor han skal
være med til at profilere
partiet i kommunen. –
møl.

Børne- og Skolegruppen
søger flere medlemmer !
Interesserer du dig for
børn og unge så læs
videre….
Børne- og
Skolegruppen mødes
ca. hver 2. måned, hvor
vi drøfter, hvordan vi
kan skabe de bedste
forudsætninger og
rammer for et godt
børne- og ungeliv i
Rødovre.
I gruppen er både
menige medlemmer og
f
l
e
r
e
kommunalbestyrelsesm
edlemmer.
Du har ved at være en
del af gruppen alle
tiders mulighed for at
give din mening til
kende og bidrage til, at
KB- medle mmer ne
træffer beslutninger og
lægger en politisk linie
på
børneog
ungeområdet, som også
du har haft indflydelse
på . Børne– og

skolegruppen har også
indflydelse på, hvad
der skal stå i partiets
arbejdsprogram næste
gang, vi skal til valg.
Netop gennem partiets
arbejdsgrupper får
med le mmer ne
indflydelse på partiets
politik, hvis de vil have
det
Vores næste møde er
den 6. februar 2008
kl.19-21, og mødet
holdes i Gunnekær 28.
Hvis du har lyst til at
være med, så kontakt
Birgitte Glifberg, email:
birgitte.glifberg@mail.t
ele.dk
tlf.nr. 36413515.
Vi ses forhåbentligt.
Bedste hilsner
Birgitte Glifberg
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Aktivitetskalender
Den 15. januar kl. 19 hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282: Teknik-og miljøgruppen
Den 6. februar kl. 19 i Gunnekær 28: Børne-og skolegruppen
Den 2. april kl. 19 i Gunnekær 28: Børne-og skolegruppen
Den 4. juni kl. 19 i Gunnekær 28: Børne- og skolegruppen

Redaktionen vil gerne sige alle vore læsere og
annoncører tak for et godt samarbejde i det år
der er gået og ønske alle en god jul og et godt
Udgivelsesplan for bladet 2008:
Nr. 1 Deadline den 6.2.
Til trykning den 12. 2.
Til postvæsnet den 14.2.
Nr. 2. Deadline den 9. april
Til trykning den 15.3
Til postvæsnet den 17.4.
Nr. 3: Deadline den20. maj
Til tryk den 27. 5
Til postvæsnet den29.5.
Nr. 4: Deadline den 13. august.
Til tryk den 19.8.
Til postvæsnet den21.8.
Nr. 5: Deadline den 8. oktober.
Til tryk den 14.10.
Til postvæsnet den 16. 10.
Nr. 6. Deadline den 10. December
Til tryk den 16. 12.
Til postvæsnet den 18. december

Mindeord
Det er ikke mange måneder siden, jeg var med til
at fejre Preben Guttfeldts 80 års fødselsdag. Den
dag var han i fuldt vigør og hyggede sig sammen
med sine gæster og familie. Ganske vist var han
besværet af sin diabetes, men det var stadig den
gode gamle glade Preben. Nu er han død.
Preben Guttfeldt var hele sit liv socialdemokrat.
Han var smed, og det kunne man godt høre på
hans tonefald. I hvert fald, når han blev vred.
F.eks. Når nogle partier havde hængt plakater op
før den aftalte tid. Han var selv i mange år med
til at klistre A-plakater og så længe bentøjet
holdt også til at sætte dem op. Han var i mange
år medlem af foreningen Nords bestyrelse og var
også et par år formand for partiforeningen.
Dertil kom, at han interesserede sig meget for
folkekirken. Han sad i mange år i
menighedsrådet for Grøndalslund kirke, hvor han
i mange år var formand for kirkegårdsudvalget.
Ære være hans minde
Helge Møller
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Adresseliste
Formand:
Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre
*3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
Næstformand:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Hovedkasserer:
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1. th.
3672 2002 / 44bla@webspeed.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
Dorte Hildebrandt, Tårnvej 227, 5
*36724003 / dortehildebrandt@hotmail.com
Sekretær:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
*3641 8301 / danlarsen@larsen.dk
Aktivitetsformand:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
3670 2868 / dssm@pc.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Jean Jensen, Plovstrupvej 4
3641 4374 / jlj@kts.dk
Michel Berg, Valhøjs Alle 102 B 1.tv.
20636360 / onnik78@gmail.com
John Hedegaard, Lucernevej 112
3641 2928 / lunavej@get2net.dk
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11
*3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Bente Hylleborg, Juelsmindevej 11
*36722984 / bente_hylleborg@hotmail.com
Margit Grenaae, Espely 20
*3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
Birgitte Glifberg, Tårnvej 497
*36413515 / birgitte.glifberg@mail.tele.dk
Bestyrelsessuppleanter:
Jens A. Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042 /
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv.
3670 9534 / elprepsig@yahoo.dk
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
36704836 / kogust@mail.tele.dk
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl. D
36410112 / kurtfaber@get2net.dk
Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
3641 1860 / kirsten-finn@get2net.dk
Revisorer:
Bente Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
3670 7641 / eri.hill@mail.tele.dk
Revisorsuppleanter:
Lars O. Lauritzen, Maglekær 2, 1. tv.
3648 0677 / lotto7@get2net.dk
Erik Kvist, Fortly 2 E
3670 7874 / ekvist@email.dk
Fanebærere:
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com

Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@larsen.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekær 28, 1. / 3672 5610
Hjemmeside: socrodovre@socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2006:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
3637 7001 / erik.nielsen@e-posthus.dk
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
3672 0436 / britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming Østergaard Hansen, Auroravej 21 C
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Vivi Skriver, 2064 9025 / vivi.skriver@e-posthus.dk
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
3670 3817 / alex.nielsen@e-posthus.dk
Ahmed Dhaqane, Brandholms Allé 5 B 3. tv.
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Dora Arvidsen, Horsevænget 282
3641 1831 / dora.arvidsen@e-posthus.dk
Grethe Kujack, Brandholms Allé 5 B 1. th.
3670 7448 / grethe.kujack@e-posthus.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6
3670 0608 / jko@e-posthus.dk
Annie Petersen, Fortvej 6 B
3641 6685 / annie.petersen@e-posthus.dk
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27
4484 6085 / j-j-j@e-posthus.dk
Regionsrådsmedlem:
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / lfj@regh.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.
3257 2276 / 3337 4008 / smorb@ft.dk
DUI-Rødovre:
Gunnekær 28, 1.
Leif Olsen, Lørenskogvej 26
3670 0670 / leif.olsen@lic.mail.dk
Lis Olesen, Jyllingevej 177
4670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Rødovre-Kanalen:
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / lfj@regh.dk
Bladet Socialdemokraterne:
Michael Dahm, Espely 22
28565608 / mda@wanadoo.dk
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Returneres ved varig
Adresseændring til:
Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Dorte Hildebrandt
Tårnvej 227, 5.
2610, Rødovre
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