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Socialdemokraten Margit Grenaae
På hendes gravsten kunne der stå:
Her hviler Margit Grenaae. Hun er født som socialdemokrat. Hun døde som
socialdemokrat. Hun gjorde en forskel. Læs Jacob Zeutens portræt af hende.

Leder

Endelig en rød finanslovsaftale
Det er vanskeligt at operere i det politiske farvand, når
man sidder i en mindretalsregering, som
Socialdemokratiet nu har gjort i snart fire år. Først skal
man være enig med regeringspartneren de radikale,
og så skal man blive enige med SF og Enhedslisten.
Kan man ikke det, så må man gå til blå blok for at få et
flertal for en finanslovsaftale. Og Enhedslisten er jo
ikke det nemmeste parti at forhandle med uanset, hvor
mange godbidder, der er lagt frem i forhandlingerne.
Det så vi sidst, hvor både forhøjet fradrag for
fagforeningskontingent var lagt frem. Det ville
Enhedslistens folk gerne have, men de krævede, at de
ældre skulle have krav på to bad om ugen. Og da de
ikke fik det, så skred de fra forhandlingerne og
resultatet blev en finanslovsaftale med blå blok, hvor
der ikke var forhøjet fradrag for
fagforeningskontingenter.
Dem fjernede Venstre med det samme, de satte sig ved
forhandlingsbordet.
Det får alle medlemmer af fagforbund så nu. Det er lig
med en stor skattelettelse.
I det hele taget har regeringen fået en flot aftale
igennem. For første gang i sin levetid, hvor ejg ikke
har haft noget at udsætte på finanslovstaftalerne.

Her er FAKTA om finansloven:
·
6,5 milliard kroner ekstra til vores fælles sundhed i
perioden 2015-2018. Flere skal overleve kræft. Kroniske
sygdomme skal opdages tidligere, de praktiserende
læger skal styrkes, og der skal sættes ind imod
overbelægning. Vi står vagt om den frie og lige adgang
til sundhed.
·
Vi styrker indsatsen imod social dumping. I 10 år
lod VKO stå til. Vi vil have ordentlige vilkår på det
danske arbejdsmarked.
·
Vi øger fradraget for fagforeningskontingent. Det
giver en lille skattelettelse til 1,3 millioner lønmodtagere,
og det er en investering i et ordentligt arbejdsmarked.
·
Vi har afsat 1 milliard kroner til mere personale i
vuggestuer, børnehaver og andre dagtilbud fra
2015-2018. Det giver bedre kvalitet og mulighed for at
ansætte flere pædagoger.
·
Vi har afsat 1,6 milliarder kroner fra 2015-2018 til
en stærk grøn indsats. Det betyder nye klimatiltag og ny
letbane i Aalborg.

Socialdemokraterne
Rødovre
Udgives af Socialdemokratiet i
Rødovre
www.socrodovre.dk

Samtidig kan man sige, at det er et godt valgoplæg for
Socialdemokratiet. Aftalen betyder, at hvis vi kan
beholde regeringsmagten, så kan vi få forbedret vores
velfærd, skabe jobs og bedre sundhed. Hele aftalen
skal indfases frem til 2016. Det betyder, at vi hele tiden
kan holde blå blok op på, om de vil skære alle de gode
ting væk, fordi de vil 0-vækst og skattelettelser.
Jeg mener, at vi nu kan afslutte skuffelserne fra
regeringens første år og tage optimisternes frakke på
og gå ud og agitere på gader og torve for den flotte
finanslov. Spørger nogen om løftebrud, så er svaret
Skaf os 90 mandater, men at hvis vi sammen med de
radikale igen kan danne regering, så vil samtlige
forslag i den nye finanslov blevet gennemført. Det har
vi bevist ved at have både SF og Enhedslisten med bag
finansloven.
Så væk med alle depressionstankerne på med
optimismen. Vi skal vinde det næste valgHelge Møller
Formand

·
Vi indfører et klippekort til ekstra hjemmehjælp. Vi
skal behandle vores ældre med respekt og værdighed.
·
Vi ændrer planloven, så kommunerne får
mulighed for at kræve, at almene boliger skal udgøre op
til 25 procent af nye boligområder. Vores byer skal være
for alle.
·
En afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt for
samlevende kontanthjælpsmodtagere. Ordningen var for
bureaukratisk. Derudover sikrer finansloven også en
målrettet forbedring for de unge
kontanthjælpsmodtagere.
·
Sidst, men ikke mindst, indfører vi en ny
kontantydelse for de mennesker, som står til at opbruge
deres dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i 2015 og 2016.
Det giver tryghed for den enkelte lønmodtager. For os
socialdemokrater har det været vigtigt, at vi kunne
bygge en bro frem mod, at vi får et nyt dagpengesystem.
Og det sker, når Dagpengekommissionen kommer med
sine anbefalinger i september 2015.
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Beskæftigelsen i Rødovre
bedre end forventet
Der er en positiv udvikling
blandt arbejdsparate ledige i
Rødovre. Selv om
ledighedsprocenten i
Rødovre var været let
stigende, er den fortsat
relativt lav sammenlignet
med resten af vestegnen.
Beskæftigelsesudvalget

arbejder efter en række mål
og lige nu er status følgende:
91 % af en ungdomsårgang i
Rødovre gennemfører nu en
uddannelse i 2015. Det er en
forbedring på 10
procentpoint ift. 2006. Målet
er 95 %, men resultatet er

ikke til at tage fejl af.
Det er ret flot nået.
Rødovre ligger under
målet for tilkendte
førtidspensioner - som
efter den nyeste
lovregulering skal være
meget lav.
Antallet af langtidsledige er 4
% under målet for 2014 mod
9 % i juni. Dermed er der
sket en positiv udvikling den mest positive udvikling
er for
kontanthjælpsmodtagere.

Fem høringssvar om
Irma-grunden

Høringssvarerne er
positive og
konstruktive over for
udviklingen på Irma
Byen.
Høringssvarene
omhandler:
Kommunalbestyrelsen har gennemført
*Tidlig
indtænkning
af kollektiv trafik
en forhøring til Irma Byen. Fem
til området efter det er udbygget
borgere har sendt høringssvar, som
*Boligtyper (almene boliger og
indgår i det videre arbejde med
kommuneplantillæg og VVM for Irma ejerboliger)
Byen.

Skudtræningsanlæg
til ishockey
I forbindelse med budgettet for 2014
blev der afsat knapt 1/2 mio. kr. til et
skudtræningsanlæg til Ishockey.
Typisk er skudtræning kun blev trænet
om vinteren. Men nu er det også en del

Det sidste mål handler om at
begrænse antallet af
kontanthjælpsmodtagere
over 30 år og her er antallet
70 personer over målet på i
alt 835. Det spirende opsving
har ikke helt ramt her endnu.
Andelen af borgere på
offentlig forsørgelse i
Rødovre ligger 1
procentpoint under det
forventede.

*Højere prioritering af grønne og
rekreative områder
*Indtænkning af bæredygtighed,
herunder bæredygtigt byggeri og
CO2-udledning i forhold til indkøb
*Flere veje frem for stier i Irma Byen
*Øget mængder trafik i området som
følge af etablering af Irma Byen
*Næste skridt er behandling af
lokalplansforslag, VVM redegørelse og
høringssvar i januar 2015.

af sommertræningen, hvorfor den
kommende skudtræningsbane skal
kunne benyttes hele året.
Der er nu fremlagt et projektforslag til
at etablere et skudtræningsanlæg med
off-ice-bane til ishockey, placeret syd
for Rødovrehallen.

Anlægget er en stålhal på ca. 75 m2
med en off-ice-bane med kunststofgulv
på 4 x 12 m, udført i specielle
plastplader beregnet til formålet.
Indretningen gør, at der enten kan
skydes korte skud på to mål, eller
langskud på ét mål.
Det er forventningen, at anlægget kan
tages i brug til juni næste år.

Ekstra etage på Ørbygård
I forbindelse med budgetaftalen for 2015 lagde vi meget stor vægt på, at bygge en ekstra etage på plejehjemmet
Ørbygård.
Tidligere på året har kommunalbestyrelsen samtidig godkendt, at hele plejehjemmet nedrives og opbygges på ny. Derfor
er der nu udarbejdet et nyt dispositionsforslag, som netop er behandlet med positivt resultat af Social- og
sundhedsudvalget.
I det nye dispositionsforslag opføres der en hovedbygning i 3 plan, og en sidebygning i 2 plan. Når ombygningen af
Ørbygård slutter i oktober 2018 får vi i alt 82 plejehjemsboliger, mod 60 plejeboliger i dag.
Det er en omfattende ombygning og opbygninger, og derfor skal vi også i gang med at udarbejde en ny lokalplan for
området omkring plejehjemmet Ørbygård.
Ombygningen af plejehjemmet gennemføres i to etaper, og på den måde kan vi fortsat have ældre beboere på
plejehjemmet - men dog med et reduceret antal pladser. I første etape vil der være 31 boliger

til rådighed på

Ørbygård. Og i anden etape vil der være 34 boliger til rådighed på Ørbygård.
I forbindelse med ombygningen af Ørbygård arbejder vi også med et forslag til et nyt aktivt torv på
forpladsen ud til Roskildevej for på den måde at åbne Ørbygård ud til Roskildevej.
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Socialdemokraten Margit Grenaae
at 54 arbejdere og
Af Jakob Zeuthen
Margit Esther Grenaae har
fået socialdemokratiet ind
med modermælken. Hun er
født i Roskilde i år 1930.
Hendes forældre – Esther
Oda og Aage Alexander
Hansen – var arbejderbørn.
De mødte hinanden ved et
bal i DUI. De blev gift, og
lille Margit kom til verden
som et resultat af deres
kærlighed. Faderen var
murer. De boede i en lille
toværelses villa-lejlighed
på Ringstedvej i Roskilde,
og Margits barndomshjem
var præget af politik:
Partipolitik med rødder i
socialdemokratiet og
fagforeningspolitik med
rødder i socialdemokratiet.
Og selv om ”pengene var
små”, ja så blev der råd til
kommet til; men vi boede
et abonnement på
stadig i en toværelses
Socialdemokraten.
lejlighed (man skulle have
fire børn for at få flere
Talte altid politik
værelser), og familiekulturen
Historien om Margit
var her den samme som i
Grenaae er fortællingen om Roskilde. Fritiden hjemme
socialdemokratiet fra
og ude blev brugt på politik,
1930erne til i dag.
på møder og på baller i
Vi talte altid politik i mit
partiforeningen - og 1. maj
barndomshjem, fortæller
på tur til Fælledparken inde i
hun. Vi spiste altid i
København. Både min mor
køkkenet, og vi opholdt os
og min moster var ledere i
altid i køkkenet, og her gik DUI i Vanløse.
bølgerne højt. Der var ikke
fjernsyn til at distrahere, så
Blev DSU’er som 15
der var plads til at diskutere,
fortæller Margit. Og hvis vi årig
endelig kom hjemmefra, var Da jeg var 15 år, begyndte jeg
at komme i DSU. Jeg husker
det på familiebesøg og til
endnu, da jeg med stolthed
politiske møder
Da jeg var 11 år, flyttede vi til blev medlem af DSU. Det var
1. januar 1946. Jeg var glad
Vanløse. En lillebror var
for at være i DSU, hvor jeg

håndværkere byggede 54
ens huse til hinanden på
Espely.
Mændene var opdelt i fem
grupper med 10-11 mand i
hver. De hjalp hinanden, og
resultatet blev så Jørgens og
mit hjem sammen med
vores børn Jens og Jørgen,
som var kommet til. Jeg har
boet i huset i godt 58 år, og
er først dette efterår flyttet
til en mere ældrevenlig
bolig i Doktorhaven ved
Damhusengen. Efter at jeg
er flyttet fra Espely er der i
dag kun tre damer tilbage
af de oprindelige beboere.

Kom i rigtigt
parcelhus
Men det var en fantastisk
følelse at komme fra en lille
mødte en Jørgen, som var en lejlighed i Hvidovre til et
rigtigt parcelhus i Rødovre,
rigtig DSU-dreng. Vi blev
som dengang virkelig var
kærester, og i 1949 blev vi
gift på Købenavns Rådhus. provins. Alle CarlsroDet var en stor dag. Vi fik en rækkehusene var bygget.
lille lejlighed i Arbejderbos Man var i gang med
rækkehusene ved Tinderhøj
byggeri i Hvidovre, og det
skole, og der var byggeri på
var så optakten til mit – til
Roskildevej; men så var der
vores - lange liv i Rødovre,
for mens vi boede i
heller ikke meget mere.
Hvidovre, byggede Jørgen
Men bortset fra parcelhuset,
parcelhus til os i Espely.
som viste, at det var
opgangstider for
arbejderbevægelsen, ja så
Rødovretiden:
fortsatte Margit Grenaae og
Den tidligere
manden Jørgen med at leve,
sognerådsformand, senere
sådan som hendes forældre
borgmester Gustav Jensen
og svigerforældre havde lært
ønskede, at folk fra
arbejderklassen også skulle dem det. Socialdemokratiet
og fagbevægelsen var stadig
kunne bo i parcelhuse, så
han var i efteråret 1953 med de vigtigste
omdrejningspunkter i deres
til at sætte et selvbyggerprojekt i gang, og det betød, liv, der var fyldt med
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politiske diskussioner
hjemme ved køkkenbordet og
i partiforeningen, som holdt
til på Damhuskroen, der bød
på mødelokaler og rum til
juletræsfesterne og baller i
øvrigt.

blev det til 16 års tilsvarende
børnearbejde på Milestedets
Skole, for det var børn og
unge, som havde hendes store
interesse.

blev Margit gift med John
Grenaae, igen en
socialdemokrat, så kulturen
blev ikke ændret; men også
John døde tidligt.

En glæde at have været
med i politik

Det har været en stadig glæde
for mig bare at være med.
Politik har været og er mit liv.
Jeg har jo fået det ind med
Også tid til at
Nutiden
modermælken. Jeg har især
I dag er Margits eneste
passe partiet
været glad for at arbejde med
Arbejdede i
Og naturligvis blev der også politiske engagement et sæde børn og unge. Jeg er stolt af at
i menighedsrådet i Rødovre. være socialdemokrat og ville
Magasin i RC
tid til partiet, til
Margit, der var blevet
socialdemokratiet. I 1973 kom Hun har været i
have det svært med andre
menighedsrådet
siden
1988,
uddannet i en manufakturhun med i bestyrelsen i
partier. Min verden er
altså i 25 år. På en
forretning på Østerbro, fik job partiforeningen i Syd. Og i
socialdemokratiet. Og så har
generalforsamling
på
som rengøringsdame på Arne 1978 kom hun i
jeg undervejs lært meget om
Milestedet
skole
efterlyste
Jakobsen – rådhuset. Jørgen kommunalbestyrelsen. På
mennesker, at der også er
arbejdede som snedker i
fagforeningsfronten blev hun man folk, som ville lade sig
”rådne kar” hos os, sådan
vælge,
og
Margit
meldte
sig,
Vanløse Tømrerhandel.
tillidsmand for Bupl, som var
som der er det alle vegne;
fordi
–
som
hun
sagde
det:
Senere brugte Margit sin
blevet hendes nye
men det har været det hele
”Vi
skal
sgu
ind
og
ondulere
uddannelse som ekspedient i fagforening. Men, som hun
værd.
de hattedamer, som sidder i Margits to mænd, - Jørgen og
drengeafdelingen i Magasin i siger det: I BUPL var de
det nybyggede Rødovre
kommunister. Det var vi ikke rådet”; men også i
John – ligger i dag begravet
menighedsrådet
har
Margit
Centrum. Og samtidig med
meget for i socialdemokratiet.
på samme gravsted på
fugt
sit
parti.
Hun
kom
arbejdet som rengøringsdame Ved kommunevalget i 1986
kirkegården ved Rødovre
og som ekspedient i Magasin manglede hun én stemme i at nærmest med på trods – og af Kirke. Når Margit dør, skal
kulturelle grunde; men i dag hun begraves imellem dem.
arbejdede hun i en nyoprettet blive genvalgt efter to
er hun aktiv i kirken og går
legestue i Badmintonhallen
perioder i
På hendes gravsten kunne der
glad
til
gudstjenester.
ved Carlsro. 100 Rødovre
kommunalbestyrelsen; men
stå:
børn blev underholdt, sådan det var nu meget godt, siger Hvis du skal gøre
Her hviler Margit Grenaae.
regnebrættet
op.
Hvad
har
at mødrene fik tid til at gå til hun, for så var der mere tid til
Hun er født som
socialdemokratiet
så
betydet
frisør, til tandlæge og den
at passe Jørgen derhjemme.
socialdemokrat. Hun døde
for
dig?
slags. Interessen for at arbejde Han blev stadig mere syg. I
som socialdemokrat. Hun
med børn var stor. Senere
1990 døde han. Kort tid efter
gjorde en forskel.

Penge er
penge
Af Flemming Lunde
Østergaard Hansen, formand
for Børne- og Skoleudvalget
Regeringen har i forbindelse med
dette års finanslov indgået aftale
med SF og Enhedslisten om, at der
over fire år skal afsættes 1. mia. kr.
til flere pædagoger i landets
dagtilbud. Det burde jo vække stor
begejstring. Men fra forskellig side

har der været rystet lidt på hovedet
af beløbet. Det er for lille. Det
rækker som en skrædder i helvedet.
Det er kun en dråbe i havet.
For et par år siden, hvor
kommunerne samlet set fik tildelt
500 mio. kr. til et kvalitetsløft af
dagtilbuddene, var reaktionen lidt
den samme. Også i Rødovre. Det
selvom vi valgte at bruge hele vores
andel af de 500 mio. kr. til vores
institutioner. De 500 mio. kr. gav
Rødovre 3,6 mio. kr. og den
kommende milliard vil betyde ca.
7,2 mio. kr. Disse beløb regnes altså
af nogle for småpenge. Personligt
mener jeg, at det er rigtigt mange
penge som kan gøre god gavn.

Det tankevækkende er, at når
beløbene går den anden vej, altså
når der skal spares penge, så er fx 3
mio. kr., som der skal spares i
Rødovre i 2015 på
dagtilbudsområdet, voldsomt
mange penge. 3 mio. kr. kan under
ingen omstændigheder undværes.
Det vil simpelthen ødelægge vores
dagpleje, vuggestuer og børnehaver
lyder det. Jeg vil bestemt ikke
forklejne, at en besparelse på 3 mio.
kr. vil kunne mærkes. Og at det ville
være klart at foretrække at kunne
undgå at skulle skære ned. Men når
det er sagt, så må penge være
penge. Uanset om det går op eller
ned.

Landspolitik

Valget er klart:

Velfærd og job eller
nulvækst og nedskæringer
Regeringens finanslovsaftale med SF og Enhedslisten sender

et klart signal. Der er to veje i dansk politik. Mens der ikke
går en dag uden store løfter om skattelettelser fra højrefløjen
arbejder SR-regeringen stødt på at sikre flere arbejdspladser,
bedre vækstbetingelser for virksomhederne og mere
velfærd.
Af folketingsmedlem
Morten Bødskov

Styrker fællesskabet

Populært sagt så styrker
finansloven
fællesskab, den
løfter velfærden og
giver en ekstra
hjælpende hånd til
de der er truet af
udfald af
dagpengesystemet.
Sidst men ikke
mindst skærpes
indsatsen over for
de, der ikke spiller
efter reglerne, men
snyder og svindler
ved bl.a. social
dumping.
Regeringen overtog et
Med finansloven styrkes
Danmark, der var på
vores fælles sundhedsvæsen.
pumperne. VK-regeringen
6,5 mia. kr. afsættes til et
udviste ikke rettidigt omhu i markant løft.
den økonomiske politik.
For mig er det vigtigt, at alle
Resultatet blev, at Danmark har fri og lige adgang til den
blev hårdere ramt af den
bedst mulige behandling i
globale økonomiske krisen
vores sundhedsvæsen. Et
end de lande vi typisk
godt sundhedsvæsen er for
sammenligner os med.
mig en hjørnesten i vores
Derfor er det en hård opgave, velfærdssamfund.
at trække Danmark fri af
Det skal ikke være sådan, at
krisen. Men med en fast hånd danske mænd med en kort
på rettet og sikker kurs er det uddannelse, og en lav
lykkedes at sikre både vækst, indkomst, lever 10 år kortere
flere arbejdspladser og penge end andre, eller at chancen
til løft af velfærden.
for at overleve en
kræftsygdom er lavere i
Danmark end i landene

Vi siger nej til
nulvækst

Konsekvensen kender vi alt
for godt. Vi skal ikke tilbage
til Lars Løkke Rasmussens
overbetaling af
privathospitalerne og
Venstres forslag om nulvækst
i velfærden. Nulvækst er
omkring os. Det er heller ikke
besparelser på velfærden og
rimeligt, at der er markant
indtog af privathospitaler.
forskel i de gennemsnitlige år
Den vej skal vi ikke. De
mellem Rødovre og
penge vi har, skal vi bruge på
Rungsted.
velfærd og vores fælles
Regeringen har fra dag ét
sundhedsvæsen.
løftet investeringerne i vores
Valget er med andre ord
fælles sundhedsvæsen.
meget klart. Der er ingen
Senest er der sikret en ny stor
grund til at tro, at Lars Løkke
bevilling til psykiatrien, så
Rasmussen er svaret på
psykisk sårbare kan få en
fremtiden. Han mener, at han
ekstra og bedre hjælpende
kan klare det hele meget
hånd.
bedre. Men da han var
statsminister tabte vi
Stopper ikke her
arbejdspladser i tusindvis.
Vi stopper ikke her. Målene Nu skaber vi arbejdspladser.
for det markante løft i
Hans nulvækst betød store
finanslovsaftalen er klare.
besparelser på velfærden. Nu
Flere danskere skal overleve investerer vi i velfærden.
en kræftsygdom, kroniske
Under Lars Løkke
sygdomme skal opdages
Rasmussen tabte vores
tidligere, patienterne skal
erhvervsliv vækst og
inddrages mere i egen
konkurrenceevne. Nu topper
behandling, og kvaliteten i
vi igen hitlisterne. Danmark
sundhedsvæsenet skal løftes. vurderes nu at være det
Også i sundhedspolitikken fjerde bedste land at leve og
er der klare forskelle i dansk verdens bedste land for
politik. Vi skal ikke
iværksættere. Vi skal ikke
eksperimentere med vores
tilbage til det, der viste sig at
sundhed. Vi skal investere i være en fuser. Vi skal fremad
vores fælles sundhedsvæsen. – med fokus stift rettet på
Mens Socialdemokraterne
vækst og velfærd.
arbejder for at styrke vores
fælles sundhedsvæsen vil
Venstre igen give
privathospitalerne en større
rolle.
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Aktivitetsformand: Bjarne S. Andersen,Veronikavej
12, 41274045/Bjarne.Andersen@cmport.com
* betyder, at de er på valg i 2015
Bestyrelsesmedlemmer:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.com
*John Hedegaard, Lucernevej 112, 3641 2928 /
johnhedegaard@mail.dk
*Lennart Ramstrup, Lucernestien 21, 26740898,
lennartramstrup@webspeed.dk
*Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk
*Dorte Hildebrandt, Nyskiftevej 19 3672 4993 /
dortehildebrandt@hotmail.com
Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
Karin Anker, Grønlunds Alle 61, 51887796/
kglanker@gmail.com
*På valg i 2015
Bestyrelsessuppleanter:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
per.biener@gmail.com
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk
4364 9042 / mihjas@webspeed.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv,
40949534 elprepsig@yahoo.dk
Kirsten Gade Ærø, Espely 7, 36411860/kirsten-finnaroe@kabelmail.dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Revisorer:
Birgitte Smedegaard, Nørekær 11, 2.tv. 22537030,/
bsmede@sol.dk
Hanne Kjærulff, Engbovej 50 D 21729440/
hannekj@banolu.com

Revisorsuppleanter:
Finn Gade Ærø , Espely 7, 36411860/kirsten-finnaroe@kabelmail.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 36411181/
Fanebærere
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th. 3641 8301 /
danlarsen51@gmail.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekkær 70 Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar
2014:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6, 3637 7001 / en@rk.dk
Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150, 3672 0436 /
britt.jensen@rk.dk
Flemming Lunde Østergaard Hansen, Auroravej 21
C, 23637424 / flemming@rk.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv., .
3670 2061 / ahmed.dhaqane@rk.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6, 23661599 /
jko@rk.dk
Annie Petersen, Knudsbølvej 33, 22486685 /
annie.petersen@rk.dk
Michel Berg, Rødovre Parkvej 150, 2063 6360 /
mb@e-possthus.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/
lenedue@rk.dk
Pia Hess Larsen, Engdiget 9, 2. tv., 22452979,
pia.hess.larsen@rk.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730
Herlev 4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 17, 5. 2300 Kbh. S
72268400 /smorb@ft.dk
DSU
Nilofer Asbasi, Bjerringbrovej 115, 2610 Rødovre.
nilo-77@hotmail.com
Mobil: 91 42 06 48/ Hjem: 36 72 62 30

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

Returneres ved varig
adresseændring til:

Opslagstavlen

Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Kåre Petersen

!

Grønlunds Alle 12
2610, Rødovre

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

Jimmy
Rasmussen

Preben
Jørgensen

Tove
Jørgensen

Rødovre Centrum 273
Medlem af:

2610 Rødovre

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

Privat: Espely 5 · 2610 Rødovre

Aftale træffes gerne i Deres hjem.

www.begr.dk · post@begr.dk

Aktivitetskalender
Den 1. december kl. 18: Gruppemøde på rådhuset
Den 8. december bestyrelsesmøde og gruppemøde på
rådhuset
Den 6. januar kl 13 - 15: Mandagscafe i Gunnekær 70 med
formand for 3F Storkøbenhavn: Jesper Holm
Den 10 januar kl. 10 Kredskonference hos 3F i Ballerup
Den 12. januar kl. 18 gruppemøde på rådhuset
Den 15. januar kl. 19 i Gunnekær 70 Møde i børne/
skolegruppen
Den 19. januar kl. 18 FU/gruppemøde på rådhuset
Den 26. januar kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 2. februar kl. 13 - 15 Mandagscafe med
regionsformand i Gunnekær 70 med regionsformand
Sophie Hæstorp Andersen
Den 2. februar kl. 18 på rådhuset gruppemøde
Den 9. februar kl. 18 på rådhuset FU/gruppemøde
Den 15. februat kl. 10 - 12 Fastelavnsfest på Rødovregård
Den 16. februar kl. 19.30 i Gunnekær 70 møde i
beskæftigelsesudvalget
Den 23. februar kl. 19 bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 2. marts kl. 13 - 15. Mandagscafe i Gunnekær 70 med
tidligere justitsminister Carl Hjortnæs

