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Leder

Med fodlænker og håndjern
Partiets webmaster, bestyrelsesmedlem Michel Berg, har
på eget initiativ være i gang med at ringe rundt til medlemmerne for at få korrekte e-mails og telefonnumre, så vi kan
få en opdateret liste. Det er hurtigt og billigere at sende
meddelelser til medlemmerne på denne måde end pr. post.
Denne service vil vi udbygge. Vi har i bladet denne gang
også en lille remeinder om, at hvis man vil have e-mails
om partiets aktiviteter og orientering om arrangementer
m.v., så bør man sende en e-mail til vores næstformand
Per Biener, som har til opgave at sende indkaldelser m.v.
ud på e-mail.
Men Michel Bergs rundringning har også givet andre resultater, for mange af vores medlemmer har ved opringningen givet udtryk for, at vi bør gøre noget ved en lang
række ting. Det gælder især de ældres forhold og en forbedring af de ældres forhold samt at kommunen gør noget
ved det stigende CO2-udslip både overfor private og i
kommunens institutioner og administration.
Det er altid rart at vide, hvad medlemmerne mener, og jeg
synes, at partiets politik her i kommunen i udstrakt grad
går på, at afhjælpe de problemer, som er nævnt, men det er
jo sådan, at det, vi gerne vil, kan vi ikke få lov til af regeringen, som har sat mange restriktioner for, hvad kommunerne kan få lov til. Hvis kommunen overskrider sit budget
på driften, bliver den straffet, hvis kommunen overskrider
anlægsbudgettet, bliver kommunen straffet. Det vi overskrider budgettet med, skal betales til staten som straf, og
så bliver der færre penge at gøre godt med næste år. Det
har bl.a. betydet, at vi ikke kan følge den skoleudbygningsplan, som er vedtaget for flere år siden. Dermed bliver skolerne ikke renoveret i den takt, som vi ønsker os.
Dog er der til næste år bevilget penge til renovering af
skolernes toiletter.
Hvis man har læst ”Kommunal Nyt” her i medlemsbladet,
er der lavet politikker på alle mulige områder. Det gælder
Agenda 21, som har med CO2 udledninger at gøre, sundhed, skoleudbygningsplan og pædagogiske redskaber, beskæftigelse, ældre-området børne-området m.v. Desværre
kan alt ikke gennemføres på én gang, men planerne for,
hvad vi vil, er lagt. Alle handleplanerne kan man finde på
kommunens hjemmeside.
Dertil kommer de kampagner partikontoret iværksætter, og
som vi lokalt er en del af. Vi er jo på gaden næsten hver
eneste lørdag i året for at melde om de gode budskaber.
Dertil kommer, at vi som kreds deltager i de såkaldte
Ansvarshavende redaktør
Formand Helge Møller
Udgives af Socialdemokratiet i Rødovre Skodborgvej 3
www.socialdemokraterne.dk/roedovre
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”Super kreds” kampagne ”Vi kan, hvis du vil”, hvor vi en
gang om måneden går ud flere steder i kommunen med
pjecer m.v. De går på fire emner. De ældre, sundhed, miljøet og børnene.
Vi har allerede været på gaden med aktioner for ”Nu er det
de ældres tur”, En kampagne for miljøet, hvor der blev delt
frøposer og pjecer om ud og her sidst ”Alle børn på 1. holdet”. Der er en omtale af kampagnerne i dette nummer af
medlemsbladet.
Så vi ligger altså ikke på den lade side.
Men her er en række korte udsagn fra medlemmerne:
De ønsker bedre børnehaver, normeringerne er for lave,
børn skal have det bedre, madordninger i alle institutioner,
renovering af skolerne.
Mere omsorg for de ældre borgere, bedre hjælp på plejehjemmene og bedre behandling af ældre og svage medborgere. Bedre hjemmehjælp til de ældre, bedre forhold for de
ældre fysisk/psykisk handicappede, bedre aktiviteter for
ældre på plejehjem, og der er kritik af for meget dokumentation i ældreomsorgen.
Bedre informationer om borgernære byggeprojekter, bedre
udvikling af Islev, en mere visionær og proaktiv boligpolitik med mere skyline, erhvervsvirksomheder i højhusene,
det nye højhus er lidt for ”overbebygget”.
Mindre CO2- bedre miljø, flere cykelstier, bedre miljø,
støjbekæmpelse.
Mere og bedre danskundervisning til indvandrere.
Det er jo en lang ønskeliste, og som nævnt ovenfor er der
taget højde for næsten alle ønsker i de politikområder, der
er lavet planer for. Men spørgsmålet er hvornår de kan
opfyldes. Så længe denne regering sidder, er det meget
svært at få penge til alle ønsker. Jeg siger ikke, at en socialdemokratisk ledet regering ikke vil holde styr på kommunernes udgifter, men den rigide centralisering, som
denne regering har indført, hvor kommunerne har både
fodlænker og håndjern på, så blive det svært. Læs bl.a.
vores kommunalbestyrelsesmedlem Grethe Kujacks indlæg her i bladet, som jeg mener giver et helt korrekt billede af den politiske situation i dag.
Helge Møller
Formand

Redaktør
Michael Dahm
Espely 22
Telefon 28565608
e-mail: mirada@post.tele.dk
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Ny grupppeformand

Ny formand for KB-gruppen
Viceborgmester og gruppeformand, Alex Nielsen,
meddelte på gruppemødet
den 1. december, at han
ønskede at trække sig som
gruppeformand. Han ønsker
ikke at genopstille til kommunalbestyrelsen i 2009, og
mente derfor, at det var på
tide, at nye kræfter kom til.
Han opfordrede til, at gruppen i stedet valgte socialudvalgsformand Britt Jensen,
som siden valget har fungeret son næstformand. Britt
Jensen blev derefter uden
modkandidat enstemmigt
valgt som ny gruppeformand.
Herfra skal lyde en stor tak
til Alex, som siden valget i
1993 har fungeret som en

Britt Jensen afløserAlex
nielsen som gruppeformand
god forhandler i forbindelse
med de mange budgetforhandlinger med kommunalbestyrelsens øvrige partier.
Alex Nielsen har også indført
en god tradition med sin
kommunalpolitiske orientering her i bladet. Det er vi
svært glade for, og glade for
at Britt Jensen fortsætter
denne tradition, som kan ses
i dette blad.
dygtig og velorienteret grup- Alex Nielsen har sat sig et
peformand, som med stor
flot socialdemokratisk efterpolitisk indsigt har ledet
mæle.
gruppens møder og været en Helge Møller

Alex Nielsen, herover, går
som gruppeformand, men
forbliver som viceborgmester.

500 julekalendere
var væk på en time
Der var run på partiets julekalender ”Jul i Helleby”, da
en halv snes aktive partifæller var til julemarked med
juletræstænding på rådhuspladsen den 29. november.
Det var et led i partikontorets
forsøg med anderledes kampagneformer med de såkaldte
”superkredse”, 25 fordelt
over hele landet, som i otte
uger skal lave specielle kampagner tilrettelagt i samarbejde med partikontoret, folketingsgruppen, analyseafdelingen og repræsentanter fra de
25 kredse, som Rødovre/
Herlev er en af.
Iklædt røde kampagnejakker,
og nogle iført nissehuer uddelte aktive socialdemokrater
pjecer ”Alle børn på 1. holdet”, som omtaler socialdemokraternes bud på, hvordan
de kommer det. Der var bestilt 1000 pjecer og 500 flotte
julekalendere, som blev vel
modtaget af de mange gæster

på julemarkedet.
Folk kom og bad om julekalendere til deres børn og børnebørn og masser af børn fik
udleveret et eksemplar. Det
gik så hurtigt, at der kun var
gået en times tid, før alle julekalenderne var væk, så der
kun var pjecer tilbage. Men
også de 1000 blev delt ud. En
stor succes.
Det var det også den 25. ok- Jan Hylleborg med nissehue eler julekalendere ud til børtober, hvor kampagnen gik på nene på julemarkedet på Rådhuspladsen.
miljøet. Her havde aktive
partifæller taget plads fire
steder i kommunen, ved Netto i Kærene, på Islev Torv,
ved Fakta på Fortvej og ved
Rådhuspladsen. Sammen
med en pjece havde partikontoret fået fabrikeret frøposer,
som blev delt ud sammen
med pjecerne. –møl.
Erik Nielsen Annie A. Petersen og Grethe Kujack (deler
ud på Rødovre Parkvej over
for Rødovre Centrum
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Debat

Nationens tilstand under Fogh
Helle fortalte bl.a., at bygningen af sociale lejligheder var gået helt i stå, hvorimod Fogh Rasmussen fortalte, at det var bevist, at
den borgerlige regering
byggede langt flere sociale
boliger end den socialdemokratiske havde gjort.
Efterfølgende har tallene
Der er kommet noget skum- vist, at Helle havde ret og at
melt over statsminister
Fogh løj.
Fogh Rasmussen. Den under valgkampen så muntre Kvalitetsløft forsvundet
og kvikke politiker viser sig Det kvalitetsløft, som de
nu sjældent på vores tvoffentlige bygninger skulle
skærme og når han endelig have ifølge statsministeren,
er der, er han ordknap og
er forsvundet ud i den blå
ser forurettet og sammenluft. Så vi slås stadig med
bidt ud med flakkende øjne. uhumske toiletter på vore
Det kan jeg godt forstå.
skoler og det selv om komFlere af hans ministre har
munen har penge til at repadummet sig.
rere dem.
De har rod i bilagene og
Fordi vi trods alt har en
kører i ministerbiler til pri- sund økonomi. Men bruger
vate selskaber. Det er, hvad vi flere penge end ”aftalt”,
der hidtil er kommet frem. skal vi krone for krone beDet kan godt være, der er
tale strafgebyr til staten.
flere ting i skabet.
Regeringen bruger stadig
Og hans politik er kørt af
samtidig millioner af kroner
sporet.
på store skattelettelser til de
Man kan næsten mærke
rigeste i landet.
hans angst for vælgerne helt Regeringen med Fogh Rasud gennem skærmen.
mussen i spidsen har bedraI sin valgvideo lovede Fogh get det danske folk ved at
Rasmussen mange ting.
love en hel del under valgBl.a. at der skulle komme
kampen for efterfølgende at
flere hænder i vore daginløbe fra alle sine løfter.
stitutioner.
Vore hospitaler er nedslidte
og der er lange ventelister
Løbet fra løfte
ligesom behandlingen ikke
Men tiden har vist, at han er er optimal.
løbet fra dette valgløfte
De skattebetalte sundhedsligesom fra så mange andre. forsikringer sender en
Det skulle være slut med de strøm af patienter over i de
mange lukkedage i vore
private hospitalers arme og
daginstitutioner, men der
til de private specialister.
blev kun penge til at afskaf- Det offentliges udgifter til
fe en enkelt.
de private hospitaler er forI valgdiskussionen skosede doblet siden 2004, fordi
han Helle Thorning
privathospitalerne får dobSchmidt og fortalte ved
belt så høje takster som det
flere lejligheder meget ned- offentlige. Samtidig med at
ladende, at hun tog fejl.
de overlader de svageste

at

Kommunalbestyrelsesmedlem,Gret
he Kujack hudfletter statsministeren
for hans tomme
løfter.

Grerthe Kujack langer ud efter Anders Fogh og den
borgerlige regering.
lade folkepensionen stige
med 0,3 procentpoint mindre end den almindelige
lønudvikling. Det gør, at
pensionisterne sakker bagUligeheden stigende
ud og bliver fattigere og
Regeringen har skabt et
fattigere, fordi vi ikke kan
Danmark for de rige og et
følge med prisstigningerne.
andet Danmark, hor ulighe- Der forhandles i øjeblikket
den er stadig stigende.
om busdriften på Sjælland.
Mange ælde får ikke den
Hver femte bus risikerer at
genoptræning, som de har
blive sparet væk. Dels fordi
brug for. Kommunerne har der mangler penge til busovertaget genoptræningen
driften – dels på grund af de
fra amterne, men der er
stigende brændstofpriser,
ikke fulgt penge nok med. som der ikke er taget højde
En del kommuner mangler for i budgettet.
desuden specialrettede til- Det vil også gå ud over de
bud og andre kommuner
svageste, herunder pensiohar lang ventetid på genop- nisterne, hvis der bliver
træningen.
længere mellem busserne
Regeringen tager desuden
og nogle busruter helt for5.000 kr. fra hver pensionist svinder.
til satspuljen. Det gøres ved

patienter til det offentlige.
Det så må slås med stadig
strammere budgetter.
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Skolepolitik
Fastholder skattestop
Regeringen fastholder sit
skattestop, der gavner de
rige. Alligevel planlægger
de at beskatte vort drikkevand, hvor prisen indtil nu
har været neutral. Det vil
sige, at man betaler, hvad
det rent faktisk koster.
De har sendt en lov ud til
høring, hvoraf det fremgår,
at drikkevand skal
selskabsgøres. Dette indebærer at der skal betales til
25 procent i selskabsskat.
Derfor kan vi se frem til
stigende vandpriser. Nogle
taler om, at det bliver dobbelt så dyrt.
Det er vigtigt at gøre borgerne opmærksomme på, at det
ikke er de danske kommuner, der i dag er ansvarlige –
hverken for forfaldet af de
offentlige bygninger og institutioner og heller ikke for
det stadig faldende velfærdsniveau.
Den ”aftale”, som er indgået
mellem regeringen og kommunerne, gør det svært for
kommunerne, fordi mere og
mere efterhånden bestemmes uden for kommunens
grænser og det kommunale
selvstyre er under pres.

Pejlemærker på skoleområdet
I Rødovre Kommune er vi i fuld gang med at udvikle vores folkeskoler. Vi har et godt grundlag, men der er naturligvis altid brug for at
gøre tingene bedre. I denne artikel giver jeg et bud på, hvad jeg synes
skal præge Socialdemokratiets skolepolitik, og hvilke konkrete initiativer vi har på området her i kommunen.
Af Flemming Østergaard
Hansen, formand for Børneog Skoleudvalget
Eleverne går først og fremmest i skole for at lære noget. Derfor er et højt fagligt
niveau meget vigtigt. Ikke
mindst for de elever, som
ikke får den helt store støtte
hjemmefra. Høj faglighed
arbejder vi i Rødovre Kommune på at opnå ved et højt
timetal, veluddannede lærere,
forholdsvis få elever pr. lærer, lektiecafeer, øget satsning på undervisningsmidler,
og en god begyndelse på
skoletiden gennem en meget
flot indskolingsordning, hvor
der både er lærere og pædagoger i klasserne fra 0. – 2.
klasse. Samtidig har vi i Pædagogisk Udviklingscenter
en række eksperter som skolerne gør brug af.

Flemming Østergaad
Hansen,, formnd for
børne– og skoleudvalget, giver et Socialdemokratiets fremtidige
skolepolitik.

med de små, Idræts-SFO og
snart en egentlig idrætsprofilskole på Valhøj Skole.

Rammerne gør en forskel
Ordentlige fysiske rammer er
ligeledes af stor betydning.
Her er vi sat noget tilbage af
Lokalkontor
en stram økonomi og senest
for regeringen
et anlægsstop.
Tryghed
Hvis det bliver ved, ender
Det ændrer dog ikke ved, at
Hvis eleverne skal lære nokommunalbestyrelserne med
get, kræver det, at de er tryg- vi i disse år bruger mange
at blive lokalkontorer for
millioner kroner på skolerne.
ge. Børn der bliver mobbet
regeringen og skal så bare
Når vi bygger nyt, så tager vi
og er bange for at komme i
administrere love og forordudgangspunkt i fremtidens
skole kan ikke koncentrere
ninger. Det har ikke noget
sig om undervisningen. Der- behov. Vi hænger ikke fast i
med hverken nærhed eller
gamle løsninger. Gode ekfor er der på vores skoler
kommunalt selvstyre at gøre.
fokus på klasseledelse, mob- sempler er det meget flotte
Men er et led i Foghs minining og konfliktmægling. Vi pædagogiske servicecenter
malstat.
har samtidig et meget velfun- på Valhøj Skole, indsko, Det gør det også svært for
gerende samarbejde mellem lingsafsnittene på flere af
lokalpolitikerne at forklare
vores skoler og den komskole, socialforvaltning og
borgerne, hvorfor de mange
mende idrætshal ved Rødovpoliti (SSP). Sundhed og
besparelser er nødvendige.
motion er også en vigtig for- re Skole.
Selv om der penge i kassen.
udsætning for at kunne få
Vi er et af verdens rigeste
noget ud af sin skolegang. Vi Tilbud til alle
lande. Derfor er det ikke
har indført madordninger på Vores elever er forskellige.
nødvendigt at spare så meget
alle skoler, legepladspatrul- Det skal vores tilbud også
på den offentlige sektor,
være. Vi har derfor særlige
jer, hvor større elever leger
som der gøres.

initiativer for både de meget
dygtige boglige elever og for
elever med særlige behov. Vi
har udvidet ordblindeskolen
på Tinderhøj Skole, vi har
specialklasser i nærmiljøet,
vi er med i et forskningsprojekt for elever med særlige
evner, og vi har Skovmoseskolen, som er en stor specialskole med børn fra hele
hovedstadsområdet. Vores
kommune skal hænge sammen etnisk og kulturelt. Derfor er der stor fokus på en
ordentlig integration af vores
tosprogede elever. Fremover
skal flere skoler være med til
at løfte integrationsopgaven.
Der er derfor, at skoledistrikterne nu bliver ændret, så
elevsammensætningen på de
enkelte skoler bliver bedre.
Rødovre Kommune er et
godt eksempel på, at socialdemokratiske holdninger kan
gå hånd i hånd med konkrete
initiativer. Og det gælder
også på skoleområdet.
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Kommunalnyt af Britt Jensen, gruppeformand
Valhøj skole

Alle jobcentre
bliver
kommunale

Evalueringskultur på
skolerne i Rødovre
I foråret 2006 vedtog Børne- og Skoleudvalget mål
og handleplan for opbygning af en evalueringskultur
i kommunens skolevæsen.
Målet er at skolens arbejde
med evaluering øger elevernes udbytte af undervisningen såvel fagligt som socialt.
Børne- og kulturforvaltningen har netop foretaget en
evaluering af evalueringskulturen på skolerne, og
resultaterne er gode.
Resultatet af evalueringen
viser, at succeskriterierne
langt hen ad vejen er opfyldt. Der skal til stadighed
være opmærksomhed på
evaluering i forhold til opfyldelsen af målene i kerne-

opgaven.
Evalueringen viser ligeledes, at alle skolerne på forskellig vis har arbejdet løbende med udvikling af en
evalueringskultur.
Skolerne har på hver deres
måde haft fokus på at koordinere evaluering af det
eksisterende syn på læring
og de redskaber, der i øvrigt
anvendes i skolen. Herunder
kommunale tests, årsplaner,
teamsamtaler, elevsamtaler,
elevplaner og skolehjemsamtaler.
Giver god mening
Flere skoler giver udtryk
for, at det giver god mening
og sikrer en større opmærksomhed på elevernes udbyt-

km/t på de tidligere amtsveje: Jyllingevej, Slotsherrensvej, Roskildevej, Tårnvej og Avedøre Havnevej.
Kommunalbestyrelsen har
Det har Københavns Vestbesluttet at nedsætte hastig- egns Politi godkendt. Godhedsgrænserne fra 70 til 60

60 km/t. på
de tidligere
amtsveje

te af undervisningen, at de
anvendte evalueringsredskaber knyttes sammen med
skolens anvendelse af årsplaner, teamsamtaler, elevsamtaler, elevplaner og skole-hjemsamtaler.
Nogle skoler har udarbejdet
et års hjul, som beskriver,
hvornår og hvordan der evalueres i årets løb, ligesom
nogle skolebestyrelser er i
gang med at udarbejde principper for evaluering.
Alle skoler har meldt tilbage, at de løbende justerer
deres evalueringstiltag som
en del af den løbende evaluering.

kendelsen sker under forudsætning af, at Rødovre
Kommune - inden hastighedsnedsættelsen træder i
kraft - iværksætter en oplysningskampagne og opsætter

Som led i finanslovsaftalen mellem regeringen,
Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er der enighed
mellem forligspartierne
om, at kommunerne pr. 1.
august 2009 overtager den
statslige del af jobcentrene.
Myndighedsansvaret og
de statslige medarbejderne
overflyttes til kommunerne den 1. august 2009.
Ændringen betyder bl.a.,
at det kommunale jobcenter skal betjene både kontanthjælpsmodtagere og
de forsikrede ledige (fra akasserne) i beskæftigelsesindsatsen med at få ledige
i job.

Børnehuset
Græshoppen
Forældrebestyrelsen i
Vuggestuen ved Valhøj
Skole - som er de senere
brugere af den nye institution ved Rødovrehallen –
eer kommet med navneforslag til den nye daginstitution.
Forældrebestyrelsen har
foreslået: Børnehuset
Græshoppen.
Og det har BørneSkoleudvalget accepteret.

elektroniske fartmålere på
de omhandlede strækninger.
De nye hastighedsgrænser
træder i kraft fra 15 februar
næste år.
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Kommunal Nyt af gruppeformand Britt Jensen

Ændring af skoledistrikter
Med et ønske om at opnå en bedre
sammensætning af elever med dansk
og elever med anden etnisk baggrund
end dansk på kommunens seks folkeskoler udsendte kommunalbestyrelsen i oktober et forslag til ændring af
skoledistrikter til høring i de berørte
skolebestyrelser og Integrationsrådet.
Ændringerne berører distriktsgrænserne mellem Rødovre Skole, Valhøj Skole og Nyager skole.
Der foreslås, at:

Valhøj distrikt udvides mod nord fra
Rødovre Parkvej til og med Knud Anchers Vej (ulige
nr.)
Valhøj distrikt afgiver et boligblokområde på Valhøjs Allé, Brandholms Allé, Rødager Allé,
Roskildevej og Hornstrupvej.
Nyager distrikt udvides med området
mellem Egegårdsvej, Næsby og Tæbyvej (lige nr.)
Nyager distrikt afgiver området mel-

Serviceplan – status
I Rødovre har vi valgt at beskrive vores visioner og målsætninger for udviklingen af kommunens opgaver i kommuneplanen for 2006-2018. Visionerne handler om: Livsstil, borgerservice, rammer for liv i byen og arbejdsliv.
I december 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan
2008. Serviceplanen fungerer som udmøntning af kommuneplanens temaer.
Alle fagudvalg har netop behandlet en status på serviceplanens opgaver for 2008 samt forslag til de opgaver, der skal
indgå i 2009.
Serviceplanen for 2008 indeholdt 26 projekter, 14 af dem
videreføres til næste års serviceplan.
Projekterne dækker alle områder og handler bl.a. om stinet i
Rødovre, naturplan, madordning i daginstitutioner, forebyggelse på alkoholområdet, kulturelt kraftcenter, børnehavebibliotek, digital borgerbetjening, evaluering af frivilligcenter, kunst i bybilledet, trafikplan, evaluering af integrationsindsatsen og meget mere.

lem Knud Anchers vej (ulige nr.) og
Rødovre Parkvej.
Rødovre distrikt udvides med nogle
boligblokområder fra Valhøjs Allé,
Brandholms Allé,
Rødager Allé, Roskildevej, Hornstrupvej.
Rødovre distrikt afgiver området mellem Egegårdsvej, Næsbyvej og Tæbyvej (lige nr.)
De foreslåede ændringer skal gælde fra
og med skoleåret 2009/2010.

Tilskud til frivillige
sociale foreninger
Social- og sundhedsudvalget
har netop fordelt tilskud til
foreningerne for første halvår 2009.
Der er indgået 33 ansøgninger til § 79 og 47 ansøgninger til § 18. Under puljen for
foreningstilskud § 79 er der
givet tilskud for 99.900 kr.,
og under puljen for frivilligt
socialt arbejde § 18 er der
givet tilskud for 268.200 kr.

Tennishal får en
højde på ca. 9 m.
Tennisklubben har ønsket en

forøgelse af højden i tennishallen i forhold til det
tidligere aftalte, så der kan
spilles divisionstennis i den
kommende tennishal.
Efter drøftelser med Teknisk
Forvaltning, arkitekt og entreprenør er der mulighed for
at forøge den indvendige
højde i tennishallen med ca.
1 meter til en højde på ca. 9
meter mellem gulv og loft.
Tennisklubben har accepteret at betale merudgiften på
468.000 kr.
Ændringen af projektet ikke
vil medføre ændringer i tidsplanen.

Sammenhængende stinet
– den halve maraton i Rødovre
Rødovre Kommunes sundhedspolitik sætter fokus på
motion og fysisk aktivitet.
Fysisk inaktivitet er en stor
risikofaktor for sundheden
ligesom både rygning og
alkohol.
Sundhedsprofilen for Rødovre viser, at 32 % af mændene og 40 % af kvinderne
er moderat til hårdt fysisk
aktive i mindre end 30 minutter om dagen.

Et lavt energiforbrug er med
til at øge forekomsten af
fedme og kroniske sygdomme. Fysisk aktivitet er gavnligt for sundheden for alle
borgergrupper og aldersklasser.
De fysiske rammer og muligheder i Rødovre har derfor stor betydning for at udfolde sig fysisk og have en
aktiv livsstil.

Hjertesti
I forbindelse med den sundhedsfremmende indsats har
kommunen arbejdet med at
kortlægge et sammenhængende stinet i Rødovre. Det
har nu resulteret i:
’Den halve maraton’,
tre motionsruter og
en hjertesti
Den halve maraton har et
forløb af de grønne regionale
stier gennem og omkring

Rødovre, med en samlet
længde på 20,9 km.
Motionsruterne har en længde på hver ca. 10 km og
hjertestien en længde på 3-5
km.
Hjertestien er udarbejdet i
samarbejde med Hjerteforeningen. Ruten går gennem
grønne omgivelser. Den kortere hjertesti er et fint supplement - specielt også for
de ældre medborgere.
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EU-politik

Danmark sejler i læ af euroen
- Det var bedre og billigere at være med, mener Claus
regeringen knækkede kurven
Larsen-Jensen S-spidskandidat til Europaparlamentet,
fra begyndelsen af 90-erne
tidligere medlem af Folketinget og formand for Folketinstiller os endnu bedre end
gets Europaudvalg
mange andre lande. Danmark
har bedre end andre lande
fulgt kriterierne for den ØkoDen internationale finanskrise hvor vi deltager i alt vedr.
nomiske og Monetære Union,
euroen og følger de andres
har for alvor understreget,
beslutninger op og ned, men som er forudsætningen for
hvad det drejer sig om med
euroen.
den fælles europæiske valuta ikke har eurosedlerne og
mønterne og
– euroen. Det handler om
stabilitet og værn af europæ- ikke har indflydelse på de
ernes og de europæiske landes økonomi imod finanspoli- vilkår, som
har så afgøtisk stormvejr og valutasperende betydkulation.
Island er tæt på en statsbanke- ning for vores
økonomi. Det
rot, og har været uden den
beskyttelse den danske krone er et ganske
har ved at deltage i den øko- smart arrangenomiske og monetære unions ment. Vi sejler
1. og 2. fase. Island har samti- som en lille
dig ført en uansvarlig økono- båd bagefter
eurolandenes EU kandidat Claus LarsenJensen
misk politik, hvor de som
De danske forudsætninger for
fælles valutatanker med anvikinger har villet erobre
dansk og europæisk erhvervs- kertov til dem. I roligt vejr og at klare krisen er derfor bedre
liv, men rælingen var så lav, stormvejr på finansmarkeder- end så mange andre landes.
Men havde EU samarbejdet
ne sejler vi i læ af de andre.
at de let tog vand ind, da de
Nationalbanken har sammen ikke været der, og havde 15
finanspolitiske bølger gik
højt. LO og arbejdsgiverne i med regeringen sikret en afta- lande ikke deltaget i euroen
Island vil gerne trække pensi- le om 35 mia.kr. til banksek- og havde næsten lige så mange lande ikke været på vej ind
onspenge hjem til landet, men toren i Danmark som værn
i euro-samarbejdet, så havde
på betingelse af EU medlem- mod finanskrisen. Danmark
skab og deltagelse i euroen, af har også måttet bruge næsten Danmark og de lande ikke
hensyn til økonomisk stabili- halvdelen af sin valutareserve kunnet sejle i læ af euroen.
– 75 mia. kr. på at understøtte Finans stormvejret ville givet
tet og reallønnen.
den amerikanske centralbank. have været voldsommere for
Danmark har siden 80-erne
Det er beløb, der gør de fleste Danmark.
ført en fastkurs politik omdiskussioner om flere eller
kring 7,50 kr. pr. euro, hvor
færre penge til velfærd, efter- Stabilitet om
kronen, der først var knyttet
til den tyske DM blev knyttet løn, kommunerne osv. til pea- den danske krone
Men det koster, for Danmark
til euroen, da den blev etable- nuts. Det er beløb, der skal i
er nødt til at forsvare fastkursret. Danmark har egen valuta. spil på splitsekunder for at
beskytte vores økonomi. Dan- politikken. Derfor må Danmark sætte renten op, når
marks økonomi er ganske
Skal beskytte
sund efter flere årtiers økono- renten sættes ned i eurolandevores økonomi
miske politik. At arbejdsløs- ne. Det kan mærkes på pengeBilledligt talt, så har Danpungen, når man skal låne til
heden er faldet siden Nyrup
mark valgt et arrangement,

bolig, bil eller virksomhederne til produktion. Til gengæld
sikrer det stabilitet om den
danske krone. Inflationen
holdes i ave.
Sverige som ikke er med i
euroen har ikke en fastkurspolitik, men en flydende valuta, hvor værdien af den svenske krone svinger i forhold til
euroen. Renten i Sverige er
lavere end i Danmark, men
risikoen for inflation og tillid
til den svenske krone risikerer
at være mindre.
Hver især reagerer landene ud
fra deres forskellige politik.
Spørgsmålet er imidlertid om
man bedst beskytter sig i fællesskab eller alene hver for
sig som land mod et internationalt finanspolitisk stormvejr
i en verden, hvor økonomien
hænger sammen?
Danmark har valgt et arrangement i forhold til euroen, som
i situationen viser sit værd,
men som også koster økonomisk. Det er tydeligt, at vores
selvstændighed pengepolitisk
rækker til at tilpasse os de
vilkår, som eurolandene beslutter. Frem for at fastholde
Danmark ” i en lille båd, der
gynger” efter de andre, så
ville de politisk og økonomisk være en fordel, at Danmark var med ”på broen” på
det fælles skib, som kan klare
de høje finanspolitiske bølger
og holde en fast kurs mod
økonomisk stabilitet, vækst
og beskæftigelse. Hellere
medindflydelse på de vilkår,
vi skal leve med, end at skulle
tilpasse sig uden indflydelse
på kursen i beslutningerne.
Om det er kroner eller euro,
der trækkes på Dankortet er
ikke til at se, for det fremgår
ikke.
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Kommunevalg

Efterlysning af byrådskandidater
En vejledning i
hvordan man bliver kandidat til
kommunalbestyrelsen
Til næste år skal vi have
kommunevalg. Dertil behøver vi kandidater. Kandidaterne bliver opstillet
på generalforsamlingen
den 26. marts. For at blive kandidat skal man
godkendes af kandidatudvalget, som består af
medlemmerne af partiets
forretningsudvalg. Er
man godkendt her, så
indstilles de godkendte
kandidater på generalforsamlingen.
Når generalforsamlingen
har godkendt kandidaterne, skal de deltage på et
opstillingsmøde, som
holdes den 23. april.
Her får hver kandidat to
minutter til at fortælle
lidt om sig selv, hvorefter
medlemmerne stemmer
om deres pladser på opstillingslisten, som er en
partiliste, hvilket betyder,
at de fire-fem første normalt kommer med i kommunalbestyrelsen på
borgmesterens og partiets
stemmer. De øvrige kommer ind efter det personlige stemmetal. I dag har
vi 11 medlemmer af
kommunalbestyrelsen.
Alle de opstillede kandidater får lov til at præ-

sentere sig selv i et ekstranummer af partibladet
i den rækkefølge, de blev
placeret på opstillingsmødet, hvorefter medlemmerne kan tage stilling til, hvordan de vil
placere kandidaterne ved
en urafstemning.
19 kandidater
Vi opstiller normalt 19
kandidater, er der flere,
ryger de sidste ud ved
opstillingsmødet.
Efter opstillingsmødet
giver vi alle de nyvalgte
kandidater mulighed for
at deltage i partiets bestyrelsesmøder og i kommunalbestyrelsesgruppens
gruppemøder, så kandidaterne kan snuse lidt til,
hvordan det foregår. Partiet holder også små kurser, hvor nuværende
kommunalbestyrelsesmedlemmer vil fortælle
om, hvordan det er at arbejde i en kommunalbestyrelse, så man ikke møder blank op til sit første
kommunalbestyrelsesmøde, når man er valgt.
Når valget er overstået,
skal kommunalbestyrelsen konstituere sig i udvalg og diverse råd. Her i
Rødovre gør vi det sådan,
at kommunalbestyrelsesmedlemmerne besætter
alle de udvalg, hvor der
skal sidde kommunalbestyrelsesmedlem, men i
de råd og nævn m.v.,
hvor det ikke skal være et

kommunalbestyrelsesmedlem, er det partiet,
som udpeger. Og reglen
er den, at vi hertil indstiller de kandidater, som
ikke blev valgt. Nu er der
ikke så mange råd og
nævn m.v. at udpege til,
som der har været, og der
sidder jo tidligere kandidater, som ikke har umuliggjort sig, så de er måske ikke nok til alle.
Sådan stiller man op
Hvordan stiller man så
op?
Jo, man kan evt. henvende sig til et bestyrelsesmedlem og får dette til at
anbefale sig, eller direkte
til valgudvalget. Og så er
der også bestyrelsesmedlemmer eller formanden,
som henvender sig til et
medlem med opfordring
til at stille op. For at blive opstillet skal man have været betalende medlem af partiet i mindst et
år. Generalforsamlingen
kan dog dispensere herfor, hvis det anbefales af
valgudvalget..
Så derfor kære medlemmer: Meld jer på banen.
I øvrigt skal vi også have
valgt et regionsmedlem i
Rødovre/Herlev-kredsen.
Her mangler vi også kandidater. Er man interesseret, så henvend jer til undertegnede.
Helge Møller
Formand
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”Arbejde til alle”

Socialdemokraterne i Rødovre ønsker
”arbejde til alle”
vi tror på, at alle dybest
set ønsker at komme i
arbejde, og derved sikre
sig til livets opretholdelse.
Et arbejde er for mange
en vigtigt social nødvendighed, der udfylder
hverdagen med udfordrende og positive arbejdsopgaver.

Alle skal hjælpes
Vi ved godt, at nogle af
vores medborgere har
været udenfor arbejdsmarkedet i en længere
periode, og derfor har
glemt hvor vigtigt det er
at være en del af fællesskabet på en arbejdsplads. Men også disse
Af Michel Berg
mennesker tror vi på. Vi
Der er mange holdninger
tror, at de igen vil opdatil udviklingen i beskæf- ”Arbejde til alle”
ge glæden ved at være i
tigelsen, men trods den Derfor arbejder vi ud fra arbejde, og igen vil få
finansielle krise ser det
et motto der går under
selvtillid nok til at tro, at
dog stadig ud til, at der i ”Arbejde til alle”, da vi de kan udrette noget forfremtiden bliver behov
er overbevist om, at alle nuftigt i deres lokalområfor meget arbejdskraft på dybest set ønsker at arde. Derfor er en grundarbejdsmarkedet.
bejde.
holdning i vores parti, at
En lille ungdomsårgang Nogle tænker måske, at alle skal hjælpes til at
kombineret med flere der dette kan være en lidt
finde deres plads i samtrækker sig tilbage fra
blåøjet tilgang til situati- fundet og på arbejdsmararbejdsmarkedet betyder, onen, men med denne
kedet, også dem der i
at virksomhederne må
holdning vil vi sikre, at starten ikke kan forstå,
sige farvel til mange
alle har mulighed for at hvorfor de skal hjælpes.
dygtige medarbejdere,
arbejde, samt at alle får
som har aftjent deres
mulighed for at udnytte Opkvalificering
værnepligt.
deres evner.
Vores overbevisning er
Som altid skal der være så stærk, at vi med sindsbalance mellem retten og ro lader vores politik omFælles velfærd
I beskæftigelsesudvalget pligten. Derfor arbejder fatte alle. Her tænker vi
arbejder vi hårdt på at
vi målrettet med at sikre, på bedre muligheder for
kigge på, hvordan vi i
at alle borgere i kommu- udviklingshæmmede til
fremtiden sikre, at så
nen får en fast tilknytat får tilknytninger til en
mange som muligt får en ning til arbejdsmarkedet arbejdsplads, så de også
chance for at komme i
lige meget hvad deres
kan opleve den tilfredsarbejde og derved bidra- økonomiske eller sociale stillelse det er at udføre
ge til den fælles velfærd. situation er.
meningsfyldt arbejde.

Flere og bedre dækkende
opkvalificeringstilbud til
ledige på overførselsindkomster, og tilbud rettet
mod førtidspensionister,
der ønsker at genindtræde på arbejdsmarkedet på
skånsomme vilkår. Som
et ekstra tilbud ønsker
socialdemokraterne at
indføre jobgaranti til alle,
der har fået tilkendt et
fleksjob og hvor det ikke
er lykkedes at finde et
job inden for et år. Men
denne garanti sikre vi, at
borgere i kommunen får
en tryghed i deres hverdag og et mål, de kan
sigte imod.
En ekstra indsats
I Socialdemokratiet ønsker vi at udvikle en politik, der skal stå som
skoleeksempel for andre
kommuner. Hvis vi tror
på vores borgeres muligheder, vil borgerne tro
på, at en ekstra indsat vil
gavne deres tilværelse.
Rødovre skal være det
lysende eksempel på, at
ret og pligt går hånd i
hånd, og vi derigennem
sikre alle en plads i samfundet.
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Kredskonference

Sundhed –
trods alt
(Den skarpe:
Britts knæfald for
rygning ????)
Britt Jensen gør i nr. 5 rede
for ”Sundhedsprofil for Hovedstadsregionen”.
Britt har gennem årene ydet
en formidabel indsats i partiarbejdet og der er da også
væsentlige pointer i hendes
seneste oplæg.
Dog kan man unders over
knæfaldet for tidens borgerlige yndlingsoffer: Rygning.
Som storryger (pibe) gennem
75 år genkender jeg ikke problemets rod i dagligdagen.
Professor, cand. mag., dr.
med Signils Vallgårds, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, undsiger begrebet
”Livsstilssygdomme”.
I Berlingske Tidende (19.10)
siger hun bl.a.:
”Selv ved en sygdom som
lungekræft er rygning hverken en nødvendig eller tilstrækkelig årsag.”.
Der er faktisk mennesker,
som får lungekræft uden at
ryge eller at have været udsat
for passiv rygning.
1900-tallets markante fald i
dødeligheden i infektionssygdomme har betydet længere
levetid og større risiko for
kroniske sygdomme.
Her bør man nok bemærke
professorens understregning
af, at kræft ikke er en ny sygdom, men består af flere væ
sensforskellige diagnoser.
Selv vil jeg holde mig til piben, der i årevis har sat mig i
stand til at afvise ”gode råd”
om smertestillende midler.
Jørgen Richard Lund, redaktør, DJ
Ruskær 17

Invitation til
kredskonference
Alle, der gerne vil være aktive
ved EU-valget og det kommende kommunevalg inviteres
hermed til en kredskonference
på partikontoret lørdag den 10.
januar fra kl. 10 – 14.30 på
Danasvej 7 på Frederiksberg.
Emnet er ”Så vinder vi kommunevalgene – hvordan.
Programmet starter med et
focus på Barack Obamas valgmaskine og hvad vi kan lære
af den. Dan Holt Jensen, der er
kampagnemedarbejder for
partiformand, Helle Thorning-

Schmidt, har været frivillig i
Barack Obamas kampagne i
staten Philidelphia, vil fortælle
om sine oplevelser.
Dernæst vil folketingsmedlem
Morten Bødskov analysere
valgresultatet ved det seneste
kommunevalg.
Nye redskaber
Efter frokost vil samme Morten gennemgå nye organisatoriske redskaber for det kommende års arbejde.
Og konferencen slutter med et

oplæg ved Carsten LarsenJensen, Rødovre-og Herlevs
kandidat til EU-valget om,
hvordan vi sikrer socialdemokraterne et mandat i Københavns Omegnskreds, og hvad
de politiske pejlemærker vil
være.
Af hensyn til det praktiske
arrangement, skal man tilmelde sig til kredsbestyrelsens
sekretær Birgit Andreasen på
e-mail birgit.a@kabelmail.dk
eller på telefon 4 91 39 37.

Valg til Seniorrådet
I januar er der valg til Seniorrådet i Rødovre, hvor der skal
vælges 8 medlemmer. Rådet består af 15, hvoraf halvdelen er på
valg i januar 2009.
Af John Hedegaard, medlem nytårsfest.
Rødovre har et godt fungerenaf Seniorrådet
de Seniorråd , og igennem
Seniorådet er en vigtig og seri- mange år er der oparbejdet et
øs samarbejdspartner for kom- godt samarbejde med kommumunen. Det er et folkevalgt
nalbestyrelsen og de stående
råd, der fungerer som rådgiver udvalg.
i alle sage, der drejer sig om Det er afgørende for de beslutældres forhold.
ninger, der træffes på ældreDet kan være omsorg, pleje,
området, at Seniorrådet består
trafikforhold, m.v. Kort sagt
af medlemmer, der er indstillet
drejer det sig om Rødovres
på at udføre et godt stykke
ældrepolitik.
arbejde, som talerør de ældre i
Seniorrådet arbejder på samme Rødovre, og dermed være med
måde som kommunalbestyrel- til at skabe et godt liv for de
sen med stående udvalg, der
ældre i Rødovre.
hver har sin opgave.
Derudover er der nedsat et
Stem på A-kandidater.
klageråd for hjemmeplejen
Jeg vil hermed opfordre Jer til
med repræsentanter fra kom- at stemme ved Seniorrådsvalmunen og Seniorrådet, ligele- get , og at stemme på de socides deltager vi i festudvalget
aldemokratiske opstillede kander bl.a. arrangerer skovtur og didater. Det er vigtigt for Rå-

dets videre arbejde, at så mange som muligt stemmer.
De socialdemokratiske kandidater er:Erwin Cordsen – Jan
Hylleborg – Leif H. Jørgensen
– Bente Andersen – Preben
Rølling –Inge Kjerckebye –
Anni Grethe Nygaard Clausen
Præsentationsfolder
Til brug ved valget, er der
udarbejdet en præsentationsfolder med de enkelte kandidater, som sammen med stemmeseddel og returkuvert, vil
blive sendt til alle, der er fyldt
60 år på valgdagen.
Sæt kryds ved de socialdemokratiske kandidater. Du kan
stemme på én, to, - eller tre
kandidater.
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Besøg af chefkriminalinspektørn

Spændende foredrag
om Blekingebanden
alle gode borgerlige jobs,
familie hus og have. Man
havde stadig øje for dem i
efterretningstjenesten, fordi
man havde fornemmelse af,
at de samarbejdede med den
palæstinensiske terrorgruppe
PLFP, fordi de foretog mankingebandens medlemmer. ge rejser til mellemøsten og
De deltog nemlig i Vietnam- til østlandene.
demonstrationer og demonstrationen mod Verdensban- Kiggede i breve
kens møde i Bella Center.
Det gjorde, at man fik lov til
Ligeledes havde man øje for at åbne breve fra et brevboxderes åndelige leder Gotfred firma på Vesterbrogade,
Appel, som foretog studie- hvor de havde lejet en brevrejser til mellemøsten. Han box, ligesom de var under
fik fjernet bandens medlem- telefonaflytning. Her fik
mer og flyttede i nogle år til man beviser for tilknytninSverige, hvor man bl.a. stu- gen til PLFP, og deres rejser
derede Maos ”lille røde”.
til møder i østlandene, hvor
Senere vendte bandens med- efterretningstjenesten ikke
lemmer tilbage til Danmark, kunne følge dem.
hvor de kaldte sig ”small
Så begyndte de mange røveappels”, små æbler. De fik
rier, forsøg på kidnapninger,

En veloplagt chefkriminalinspektør for
Københavns Politi, Per Larsen, havde tilhørerne i sin hule hånd, da han fortalte om
Politiets Efterretningstjenestes arbejde
med at afsløre Blekingebanden
Der var masser af klapsalver
og juhu-råb fra de 125 tilhørere, da den oplagte chefkriminalinspektør i Københavns Politi, Per Larsen
sluttede sit interessante,
morsomme og slagfærdige
foredrag om Blekingebanden i Valhøj skoles festsal
den 26. november.
Per Larsen var, da Blekingebanden huserede, chef for
Politiets Efterretningstjeneste. Han fortalte, at efterretningstjenesten allerede sidst
i 60’erne havde opmærksomheden rettet mod Ble-

De mange tilhørere med
blikket rettet mod den
spændende fortæller, Per
Larsen.

postsvindel m.v., men hver
gang var der ingen spor.
-Vi fik heller ikke nogen tip,
som vi ellers får i sådanne
sager. Vi stod helt på bar
bund for spor, sagde Per
Larsen.
Men man havde mistanker,
som blev bestyrket af, at to
PLFP medlemmer blev anholdt i lufthavnen i Paris
med 8 mill. kr. danske kroner syet ind i tøjet. Efterretningstjenesten mente, at de
stammede fra et røveri af en
pengetransport i Lyngby
Derfor underrettede man
kriminalpolitiet i Lyngby
om mistanken, men da man
ingen beviser havde, kunne
efterretningstjenesten ikke
kun pege på, at kriminalpolitiet i Lyngby skulle interessere sig for Blekingebandens medlemmer.
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Besøg af chefkriminalinspektøren
Kuppet mod postkotoret
Først da banden lavede kuppet mod postkontoret i Købmagergade, hvor en politibetjent blev dræbt, kom der
gang i sagen. Et af bandemedlemmerne, Niels Jørgensen, blev anholdt for et biltyveri og falsk kørekort. Man
ransagede den lejlighed, han
havde opgivet at bo i, men
fandt ikke nogen spor Han
slap med et bødeforlæg, men
skærpede efterretningstjenestens mistanker. Man fik
domstolskendelser for at kunne gå ud og grave bandemedlemmernes haver op efter
spor, men fandt intet.
Anholdelse trods
manglende beviser
Trods de få spor var der så
mange indicer for, at Blekingebanden stod bag Købmagergade røveriet, at efterretningstjenesten skred til anholdelse af de fleste af bandemedlemmerne og fik dem
fængslet. Fængslingskendelsen blev kæret til landsretten,
hvor der skulle være mundtlig forhandling på begæring

Den lille formand, Helge
Møller flankeres
her af to store
mænd, chefkriminalinspektør
Per Larsen og
folketingsmedlem Morten
Bødskov, som
havde formidlet
kontakten til Per
Larsen.

af forsvarerne.
-Men så smilede heldet endelig til os, fortalte Per Larsen.
Samme dag, som der skulle
være mundtlig forhandling,
kørte Bandemedlemmet Morten Nielsen galt, da han
smadrede ind i et træ. På ham
og i hans bil, fandt man en
adresse og en gadenøgle til
en lejlighed i Blekingegade.

Lejligheden blev ransaget. I
første omgang fandt man
intet. Men så gik en af kriminalbetjentene ud på køkkentrappen, hvor han så, at der
måtte være et værelse mere.
Ved at fjerne en reol fandt de
døren, og da den blev åbnet
åbenbaredes et kæmpelager
af panserværnsgranater og
masser af våben samt dreje-

bøger til mange af de røverier, bandens medlemmer var
mistænkt for at have begået.
-Var det ikke sket, så havde
vi måttet løslade hele banden,
for indtil da, var vores beviser ikke stærke nok, fastslog
Per larsen.
Resten af historien kender vi.
–møl.

10% er det godt nok?
Sådan set er 10% vel
ikke den store rabat på
vores indkøb eller 10%
er snart heller ikke nogen stor arbejdsmarkedspension men, 10%
deltagelse af medlemmer til fest på Rødovregård den 18. oktober
- er vel ikke så skidt
endda? Vi var ca. 40
der blev underholdt,
spiste noget dejligt
mad og fik danset – tak
for en rigtig god aften
alle sammen..
Søren Mathis
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Aktivitetskalender

Aktivitetskalender
Tirsdag 6. 1. Kl. 19-21 Møde i Børne-skolegruppen i Gunnekær 28
L’rdag 10.1. Kl. 10-14.30: Kredskonference på partikontoret Danasvej
Lørdag 17.1. Kl. 11-13 Kampagnedag flere steder i kommunen
Mandag 19.1. Kl. 18 Gruppe-og FU-møde på rådhuset
Mandag 26.1. Kl. 19. Bestyrelsesmøde i partilokalerne Gunnekær 28
Onsdag 4.2. Kl. 19. Medlemsmøde om det kommunale valgprogram på Rødovregård
Mandag 9.2. Kl. 18. Gruppemøde-FU på rådhuset
Lørdag 14.2 Kl. 11-13 Sildemøde i Viften
Lørdag 21.2 Kl. 11 – 14 Kampagnedag, Fastelavnsfest
Mandag 23.2. Kl. 19 Bestyrelsesmøde i partilokalerne Gunnekær 28
Tirsdag 3. 3. Kl. 19-21 Møde i Børne og skolegruppen i Gunnekær 28
Fredag 13.3 kl. 11-13 Sildemøde i Viften
Mandag 23.3 kl. 18 Gruppemøde/FU på Rådhuset
Torsdag 26.3. Kl. 19 Generalforsamling på Rødovregård
Mandag 20.4. kl. 18 Gruppe og FU-møde på Rådhuset
Torsdag 23.4. Kl. 19 Opstillingsmøde i Broparkens festsal
Fredag 1. maj kl. 7.00 1. maj-møde på Rødovregaard
Tirsdag 5.5. Kl. 19-21 Møde i Børne-og skolegruppen i Gunnekær 28
Tirsdag1.8 Kl. 19-21 Møde i Børne-og skolegruppen i Gunnekær 28
Mandag 5.10 Kl. 19-21 Møde i Børne-og skolegruppen i Gunnekær 28

AOF Rødovre ønsker
alle Socialdemokrater
en God Jul og Godt Nytår.

Vores forårsprogram bliver omdelt i Rødovre den 7.- 8.
januar 2009.
Hvis du ikke modtager det, er du velkommen til at kontakte os.
Aktiviteter til foråret 2009 kan nævnes:
Foredrag om Verdensholdet i Gymnastik i februar måned
Foredrag om den spændende hovedstad i Italien i februar
måned.
Børneshow i april måned.
Havnerundfarter i maj måned
Ølforedrag i juni måned
Kabaret i samarbejde med Rødovregaard juni måned.
Ovennævnte et udpluk af nogle af de spændende kurser/
foredrag AOF Rødovre kan tilbyde i foråret 2009.
AOF Rødovre

Medlemsmøde
om valgprogrammet
Vi skal til kommunevalg i år.
Derfor skal vi have lavet et valgprogram. Partiets forskellige arbejdsudvalg har udarbejdet forslag til valgprogrammet, som samlet vil blive præsenteret på et møde på Rødovregård onsdag den 4. februar kl. 19.
Hvis du vil være med til at præge valgprogrammet, så mød
op og kom med forslag, så dine forslag eventuelt kan blive
indarbejdet. Det endelige valgprogram vil blive vedtaget
på generalforsamlingen den 26..3 på Rødovregård.

Send en e-mail
Vi har ganske vist en aktivitetskalender over de arrangementer, som partiet holder. Men ikke alle har partibladet
ved hånden altid, så derfor vil vi opfordre medlemmerne,
som gerne vil vide noget om kommende arrangementer, til
at sende deres e-mail til næstformand Per Biener, som så
vil sende information om kommende arrangementer. Per
Bieners e-mail er per.biener@mail.tele.dk

Deadline for næste nummer
Den 19.1.: Redaktionsmøde
Den 5.1.: Deadline
Den 10. 1: Trykning
Den 11.1.: Til distribution.
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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
3672 4993 / dortehildebrandt@hotmail.com
Sekretær:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st th .
3641 8301 / danlarsen@larsen.mail.dk
Aktivitetsformand:
*Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
3670 2868 / dssm@pc.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
*John Hedegaard, Lucernevej 112
3641 2928 / johnhedegaard@db.dk
*Jean Jensen, Plovstrupvej 4
3641 4374 / jlj@kts.dk
*Michel Berg, Valhøjs Allé 102 B 1 tv
2063 6360 / onnik78@gmail.com
*Birgitte Glifberg, Tårnvej 497
3641 3515 / birgitte.glifberg@mail.tele.dk
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurtfaber@get2net.dk
* På valg i 2008
Bestyrelsessuppleanter:
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042 / mihjas@webspeed.dk
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
3670 4836 / kogust@mail.tele.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv
40949534 / elprepsig@yahoo.dk
Margit Grenaae, Espely 20
* 3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
3641 1860 / kirsten-finn-aeroe@kabelnet.dk
Revisorer:
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
3670 7641 / eri.hill@mail tele dk
Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1 tv
3648 0677 / lotto7@milestedet-net.dk
Revisorsuppleanter:
Hanne Kjærulff, Rødovrevej 220 A st.tv
3670 6850 / hanne.kj@privat.dk
Bruno S. Borch / Pilemosevej 10
bsb@os.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: www.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, Rødovrevej 329 A 1. tv.
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Dora Arvidsen, Rødovrevej 424 1.th.
23323840 / dora.arvidsen@e-posthus.dk
Grethe Kujack, Valhøjs Alle 133 A.
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
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
DSU-Rødovre:
Rune Thingcvad Olsen, Slotherrensvænge 15, 2. th.,
23961287
DUI Rødovre
unnekær 28, 1
Leif Olsen, Lørenskogvej 26
3670 0670 / leif.olsen@lic.maildk
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 / mirada@post.tele.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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