Nr. 6
December
2015

Det blev et NEJ
I hele landet stemte 53,1 pct af danskerne NEJ ved folkeafstemningen om de 22 retsakter. I Rødovre-kredsen
var NEJ-stemmerne endnu højere nemlig 57,7 pct. I hele landet var stemmeprocenten helt oppe på 73 pct. At
stemmeprocenten blev høj, kunne man næsten konkludere, når man så, hvor mange der den 16. november
mødte op for at høre de to debattører Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og vores eget
folketingsmedlem Morten Bødskov. Loen på Rødovregård var overfyldt, så rigtig mange måtte stå op.
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Leder

For meget focus på Europol
Det blev et NEJ til en tilvalgsordning om
retsforholdet ved folkeafstemningen den 3.
December. 53,1 pct. for et Nej og 46,9 pct. for et JA.
Stemmeprocenten var så høj som 73 pct. Her i
Rødovre-kredsen var forskellen mellem NEJ og JA
endnu større nemlig 57,7 pct for et NEJ og kun 43,3
for et JA.
Dermed også et nej til det europæiske
politisamarbejde ”Europol” , som næsten alle partier
går ind for. Det er som Morten Bødskov flere gange
har sagt, at afstemninger i EU i Rødovre-kredsen
altid ender med 60 pct Nej og 40 pct. Ja-stemmer.
Nu må vi så se, om Mortens Messerschmidts garanti
for, at vi alligevel kan komme med i Europol er
noget værd.
Jeg tror, det bliver meget meget svært. Og hvis det
ikke lykkes, så har Nej-partierne et stort problem.
Hvorfor fik vi så dette resultat?
Jeg tror, at det kommer af, at Ja-partierne ikke var
opmærksomme på, at Nej-partierne ville udnytte, at
der ikke var garanti for, at der skulle holdes
folkeafstemning om andre retsforhold, hvis der kom
forslag om det. Jeg mener, det skulle have været med
i forslaget om de 22 retsakter. Lars Løkkes garanti
om, at et Folketingsflertal aldrig ville foreslå nye
retsakter uden folkeafstemning, før solen brænder
ud, troede befolkningen heller ikke på. At de øvrige
Ja-partier også granterede for, at der skulle
udskrives folkeafstemning, hvis et flertal i
Folketinget ville gennemføre flere retsakter.
Befolkningen har de senere år oplevet så mange
valgløfter, der er blevet brudt, at de ikke mere tror
på politikerne. Og befolkningen er ifølge
afstemningen ikke parat til at afgive mere
suverænitet til EU.
Jeg mener også, at JA-partierness kampagne, som
næsten udelukkende handlede om Europol, har
været forfejlet. Selvfølgelig er det vigtigt, at vi stadig
kan være med i Europol, men der var mange af de
øvrige retsakter, jeg mener er mindst ligeså vigtige.

For eksempel kontoforsikringsordningen, som siger,
at en dansk medarbejder eller virksomhed, der har
penge i klemme hos en udenlandsk virksomhed
skulle have bedre muligheder for at få fat på en
skyldner ved at få beløbet indefrosset på
skyldnerens konto i et andet EU-land, hvilket kan
være svært i dag. . Det ville have gavnet de
medarbejdere, som var blevet snydt for deres løn og
underbetaling.
Eller forordnningen om et europæisk
tvangsfuldbyrdelsesdokument, hvor afgørelser
inden for civilret og handelsret skulle kunne sluttes
hurtigere på tværs af grænserne. Det ville gøre det
lettere for virksomheder og borgere at inddrive
penge, som en udenlandsk virksomhed skylder..
Eller småkravsforordningen, som skulle gøre det
lettere at afgøre skyldsspørgsmål mellem
virksomheder eller borgere på tværs af grænserne i
EU i tvister, hvor beløbet er under 2000 euro. Det
ville have afværget opslidende og dyre retssager om
småbeløb. Et krav kunne både rejses ved en dansk
domstol eller i modpartens hjemland.
Eller direktivet om markedsmisbrug, som betyder, at
finansielle forbrydere, der krydser grænser ikke skal
kunne gemme sig i de enkelte lande. Og fælles regler
for straf mod personer, som har spundet guld på
f.eks. k
kursmanipulation eller insiderhandel.
Men diskussionen i valgkampen drejede sig i
realiteten kun om Europol samarbejdet og at et
flertal i Folketinget kunne vedtage flere retsakter
uden folkeafstemning. Og den diskussion vandt
Nej-partierne.
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Skema A for Ørbygård
er godkendt
Kommunalbestyrelsen har
godkendt skema A og
projektforslag for Ørbygård. Det er
et projekt vi har fulgt tæt gennem
flere år og senest har vi godkendt
lokalplan for området, så vi kan
komme i gang med opbygningen
af det nye Ørbygård.
Vi har i hele projektet fulgt
sammen proces som ved
ombygningen og nybygningen i
Broparken.

Sidste år godkendte
kommunalbestyrelsen
dispositionsforslag og det er dette
forslag, der er arbejdet videre med
og som nu udgør skema A og
projektforslaget.
Der opføres en hovedbygning i 3
plan og en sidebygning i 2 plan.
Når ombygningen af Ørbygård
slutter i februar 2019 får vi i alt 82
plejeboliger, mod 60 plejeboliger i
dag.

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.
Første etape påbegyndes 25. juni
2016 og anden etapes påbegyndes
25.2.2017.
Når Ørbygård er færdig har vi 5
boliggrupper med 64 1
rumsboliger og 18 2 rumsboliger.
Anskaffelsessummen beløber sig
til 221,9 mio. kr. Den kommunale
grundkapital udgør knapt 15 mio.
kr. og vi finansierer dette ved at
indskyde værdien af ejendommen.
Det er et godt byggeri med

ombygning og renovering
af Vestbad.
I forbindelse med
renoveringen vil
Vi har i forbindelse med
andre krav til
hygiejne- og miljøkravene
Islevbadet være lukket i
budgettet for 2016 afsat 10 svømmebassiner.
inden juli 2017.
perioden april - december
mio. kr. til renovering af
De nye krav er ret
Det er en stor renovering,
2016 og der vil i den
bassinkonstruktionerne
skrappe krav, og
der varer 14 måneder. Det
forbindelse være
og udskiftning af
Islevbadet kan ikke på
hele skal i gang i 2016.
omlægninger af de
vandbehandlingsanlægge nuværende tidspunkt
Lige nu arbejdes der med
nuværende aktiviteter.
t i Islevbadet.
opfylde disse krav. Derfor en forprojektering.
Kommunen vil drøfte
Grunden til det er, at alle skal
Det renoverede Islevbad
dette med de berørte
svømmebade i Danmark
vandbehandlingsanlægge er færdigt til opstart
brugere af Islevbadet – så
senest 1. juli 2017 skal
t fornys og
senest januar 2017. Det er
generne i byggeperioden
opfylde de gældende
bassinkonstruktionerne
vigtigt, at vi planlægger
bliver så små som muligt.
hygiejne- og miljøkrav for skal samtidig gennem en renoveringen, så
svømmebade.
omfattende renovering for Islevbadet står klar til
Islevbadet er bygget i
at kunne leve op til
brug igen, inden vi går i
1971, hvor der var helt
gang med den planlagte

Renovering af Islevbladet

Nyt navn til institution
Daginstitutionerne Vårfluen og Sommerfuglen er lagt sammen og derfor
har forældrebestyrelsen udarbejdet 3 forslag til et nyt fælles navn for den
nye institution.
Den nye børneinstitution skal fremover hedde Børneinstitutionen Skibet med 2 afdelinger som hedder Styrbord og Bagbord.
Der har været en fin proces i institutionerne, hvor både børn, personale og
forældre har arbejdet med forslag til et nyt fælles navn.
Forældrebestyrelsen har udvalgt 10 navneforslag, som en børnegruppe (på
tværs af alder og institutioner) så har stemt om.
Det fælles navn skal symbolisere en ny fremtid med sammenhold og fælles
tilhørsforhold.
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Midlertidige boliger til flygtninge
Vi ser i øjeblikket meget
store flygtningestrømme
over hele Europa.
Hundrede tusindevis af
mennesker er på flugt fra
krig og ødelæggelse bl.a. i
Syrien og Mellemøsten.
Vi har set
flygtningestrømme med
familier, kvinder og trætte
børn gående på
landevejene gennem
Danmark – mange har
ønsket at komme videre
til Sverige og andre er
blevet i Danmark.
En stor udfordring
En meget stor udfordring
– ikke mindst i
kommunerne, der skal
huse de mange
flygtninge.
Der er løbende kommet
nye meldinger fra staten
om antallet af flygtninge,
som kommunerne får
ansvaret for og
Udlændingestyrelsen har
forhøjet landstallet fra
4.000 til 12.000 flygtninge,
der skal modtages og
boligplaceres i
kommunerne i 2015.

Har ikke skabt ghettoer
I Rødovre Kommune har
vi altid taget vores fælles
ansvar alvorligt og vi har
gennem mange år
integreret flygtninge og
indvanderer i kommunen
og det er gået godt, fordi
vi har sikret god
integration og en
ordentlig boligfordeling,
så vi netop har taget
ansvar i hele kommunen
og dermed ikke skabt
ghettoer. Lige nu arbejder
Beskæftigelsesudvalget
og Social- og
sundhedsforvaltningen
med en plan for
organisering af arbejdet
med at modtage de nye
flygtninge i Rødovre.
Rødovre skal
modtage 10 flygtninge
I 2015 er Rødovres andel
af flygtninge hævet fra 6
til 10 flygtninge. Og vores
kvote for 2016 er på 30
flygtninge.
Vi ved ikke, hvem og
hvilke flygtninge vi
modtager eller om det er
enlige eller familier, der

kommer til kommunen,
samt hvornår på året
flygtningene ankommer.
I Danmark er integration
af flygtninge reguleret i
Integrationsloven, som
beskriver, at kommunerne
skal anvise flygtninge en
permanent bolig inden for
en rimelig tid – hvad
rimelig tid er – er ikke
nærmere beskrevet i
loven, men der er en
uskrevet
tommelfingerregel, der
siger inden for 6-9
måneder.
Hvis kommunen ikke kan
anvises en permanent
bolig ved ankomsten til
kommunen, skal
kommunen sikre en
midlertidigt bolig. De
midlertidige boliger kan
fx være på hotel eller i
kommunens egne lokaler.

hvor det i forvejen er
svært at finde ledige
boliger.
Sådan er det også i
Rødovre og derfor må vi
tænke anderledes og
utraditionelt for at løse
vores del af ansvaret for
at huse de mange
flygtninge, der kommer
til Danmark.
Beskæftigelsesudvalget
har derfor besluttet, at
benytte en af kommunes
ledige ejendomme på
Egegårdsvej til
midlertidige boliger til
flygtninge.
Ejendommen bliver
istandsat hurtigst muligt
med tre soveværelser, et
fællesrum, samt køkken,
badeværelse og et ekstra
toilet, så den kan huse op
til seks flygtninge, indtil
der kan findes en
permanent bolig.

Svært at finde
midlertidige boliger
Det er svært for alle
kommuner at finde
midlertidige boliger –
ikke mindst her i
københavnsområdet,

Rødovre Kommune køber Vandtårnet
Vandtårnet på Tårnvej er et vartegn for Rødovre og området – og har bl.a. lagt navn til Tårnvej. For os i
Rødovre har vandtårnet en både historisk og kulturel værdi og indgår derfor også i den nuværende og
fremtidige byudvikling og branding af Rødovre Kommune.
HOFOR som ejer vandtårnet skal ikke længere bruge vandtårnet og har derfor tilbudt Rødovre Kommune at
købe vandtårnet tilbage med overtagelse 1. januar 2016.
Vandtårnet har en værdi på knapt ½ mio. kr. og det er den pris, som kommunen skal betale for vandtårnet.
Kommunalbestyrelsen har netop sagt ja tak til at købe vandtårnet af HOFOR og har samtidig besluttet at
bevilge penge til at få tårnet maler og sat pænt i stand.

Landspolitik

DF fik ingenting i finanslovsaftalen
Af Benny Albrecht
Folketingsmedlem A
Så indgik Dansk Folkeparti en aftale
med Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti og Venstre
om finansloven for 2016.
Og jeg må sige helt ærligt:
Resultatet kom som en overraskelse
for ikke bare mig men, tror jeg, alle,
der beskæftiger sig med politik.
For selvom Dansk Folkeparti er det
største blå parti og har de afgørende
mandater, så har de ikke fået noget
igennem. Alt andet, du skulle høre,
er rent spin.

Der kommer 0 kr. ekstra til de
ældre, men milliarder til skæve
skattelettelser.
De penge, DF siger, de giver til de
ældre, svarer præcis til den milliard,
Løkke tog fra de ældre med
kommuneaftalen. Og 1 minus 1
giver som bekendt 0.
De 0 kr. ekstra til de ældre kommer
tilmed oveni, at DF med aftalen
lover at stemme for Lars Løkkes
minusvækst i den nære velfærd i
kommunerne og en lavere
boligydelse for de ældre.
Samtidig er der milliarder til skæve
skattelettelser til blandt andet rige

Ideologiske tiltag i
regeringens vækstplan
Af
Morten Bødskov
og Nicolai Wammen
Regeringen endelig
offentliggjort sin
vækstplan. Den byder på
ideologiske tiltag fra blå
blok som stop for billige
boliger i byerne og
skattelettelser til de store
familieejede
virksomheder samt en
række velkendte
væksttiltag, der er
overtaget fra
Socialdemokratiet.
Regeringen har længe
pustet forventningerne til
planen gevaldigt op.
Sandheden er bare, at SRregeringens vækstaftale
fra 2013, som Løkke
kaldte for en ”fin lille
aftale”, øgede BNP med 6
mia. kr., mens Løkkes
egen aftale nu kun øger
BNP med op imod 2,5
mia. kr. Og det, der
bekymrer os
socialdemokrater mest,

er, at regeringen ikke
engang vil svare på, hvor
mange arbejdspladser,
deres plan skaber. En
vækstplan med få
arbejdspladser er
uambitiøs.
I det hele taget er der
mange tomme ord i
regeringens vækstplan –
og det er ærgerligt, for
der er desværre rigeligt
med udfordringer. Det
halter fortsat med at
skabe flere nye
arbejdspladser i hele
landet.
Rammebetingelserne for
vores produktionsvirksomheder skal
styrkes, ligesom mange
små og mellemstore
virksomheder mangler
adgang til ansvarlig
kapital. Og så skal der
skabes reel mulighed for,
at man kan bosætte sig
alle steder i landet - både
i landdistrikterne, på
øerne og i byerne.

arvinger og velstående boligejere.
Derfor må jeg også sige ærligt: Når
DF intet har fået igennem, hvorfor
krævede de så ikke, at Lars Løkke
lavede en bred aftale med os
socialdemokrater? Sammen kunne
vi have lavet en aftale med mere
velfærd og fokus på at skabe
arbejdspladser.
Desværre er Anders Samuelsen,
Søren Pape og dem i Danmark, der
allerede har meget, de store vindere.
Velfærden og danskerne flest
betaler prisen.
Hvordan Kristian Thulesen Dahl
kan gå med til det, er mig en gåde.

Da Socialdemokratiet
havde
regeringsansvaret, satte
vi os i spidsen for at få
skabt brede
vækstaftaler, der rækker
henover den politiske
midte. Det har været en
fordel for dansk
erhvervsliv og danske
lønmodtagere, fordi det
både skaber stabilitet og
sikrer udvikling og
arbejdspladser i hele
Danmark. Vi er derfor
parate til at forhandle
konstruktivt om planen,
og vores prioriteter er
klare:
¥# Vi vil fastholde
familieboliger, der
kan betales af en
almindelig løn i
byerne. Det
kræver, at vi
fastholder
kommunernes
mulighed for at
kræve 25 pct.
alment
boligbyggeri, når
der bygges nyt i
byerne.

¥# Sikre billigere
færgetakster til
øerne.
¥# Give øget mulighed for
nedrivning af
ubeboede boliger
i landdistrikterne.
¥# Skabe og bevare
produktionsarbej
dspladser i hele
landet.
¥# Styrke vores små og
mellemstore
virksomheder i
form af bedre
adgang til
ansvarlig kapital.
¥# Understøtte grønne
investeringer og
blandt andet
indføre et
iblandingskrav
for såkaldt 2.
generations
biobrændsel.
Regeringens plan
mangler tyngde. Derfor
håber vi, at regeringen vil
fortsætte den
socialdemokratiske
tradition for brede
vækstaftaler og sammen
med os hæve
ambitionsniveauet.

Partiaktiviteter
Aktivitetsskalender
Den 21.12 kl. 19 - 21 Social- og sundhedsgruppen i
Espely 7
Den 11.1 kl. 18 gruppemøde på rådhuset
Den 11.1. kl. 19 Børne-og skolegruppen i Gunnekær 70
Den 18.1. kl. 18 Gruppemøde og FU på rådhuset
Den 23. 1 kl. 9.30 Kredskonference 3F i Ballerup
Den 25. 1 kl. 19 bestyrelsesmøde i Gunnekær 70

Mange ville høre på Herlevs borgmester
Der var fuldt hus i partilokalerne i Gunnekær 70,
da Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen
var på besøg i Mandags-cafeen, den sidste her i
2015.
Her er han i samtale med nogle af deltagerne.

Mobile valgsteder
gøres permanente
Inden seneste valg nedlagde vi 3 valgsteder– så vi nu
har 6 valgsteder i Rødovre. For at imødegå
nedlæggelsen af valgstederne blev servicebussen sat
ekstra ind til kørsel i de områder, hvor valgstederne er
blevet nedlagt.
Og samtidig oprettede vi mobile valgsteder på i
Broparken og på cafebiblioteket Tremilen – de to
områder i Nord og Syd af kommunen, hvor vi har
nedlagt valgsteder.
Denne ordning har et flertal i kommunalbestyrelsen
gjort permanent – for os giver det mening, at borgerne
får mulighed for at stemme i deres lokalområde ved et
mobilt valgsted. Ikke mindst i de 2 områder, hvor der
bor gangbesværede borgere.
I Socialdemokratiet forstår vi ikke, at de borgerlige
partier kan være imod det – og slet ikke, når man
tænker på de mange gangbesværede, der bor omkring
Broparken og Milestedet.
Ved seneste valg har det betydet 116 stemmer – det er
mange stemmer for de 2 områder.
Mange borgere i de to områder har udtrykt stor
tilfredshed og glæde over, at vi har lavet de mobile
valgsteder.

Produktionsplan
Nr. 1
Den 14.1. Red.møde
Den 21.1. Deadline
Den 24.1. Til tryk
Nr. 2
Den 18. 2. Red.møde
Den 25. 2. Deadline
Den 28.2. Til tryk
Nr. 3
Den 14. 4. Red.møde
Den 21.4. Deadline
Den 24.4. Til tryk

Nr. 4
Den 18.8. Red.møde
Den 25.8. Deadline
Den 28.8. Til tryk
Nr. 5
Den 13. 10. Red.møde
Den 20. 10. Deadline
Den 23.10. til tryk
Nr. 6
Den 17.11. Red.møde
Den 24.11. Deadline
Den 27.11. Til tryk

Nabohøring om Fortvej
Fortvej er en befærdet skolevej, hvor der skal findes
plads til både beboere i området, skolebørn,
forældre og parkering til biler. Siden foråret 2013 er
der arbejdet med forslag til renovering af Fortvej
med henblik på en helhedsorienteret løsning.
I Rødovre Kommunes Trafikplan er Fortvej udpeget
som en lokal fordelingsvej, der binder lokalområdet
sammen med det overordnede vejnet.
Der kører ca. 2.000 biler på Fortvej i døgnet og
servicebussen kører ad Fortvej fire gange i døgnet i
hver retning.
Og øvelsen går derfor ud på, at sikre plads og
sikkerhed omkring de mange trafikanter og beboere
i området.
I oktober har Teknik- og miljøudvalget så behandlet
et skitseforslag og udvalget har valgt at sende
skitseforslaget i nabohøring for på den måde at få
inddraget beboerne i området omkring den
kommende løsning. Og måske endda mulighed for,
at der kommer nye ideer til at løse de trafikale
problemer på Fortvej.
Skitseforslaget lægger op til, at de forskellige
trafikanter på Fortvej skilles fra hinanden – det
betyder bl.a. reduktion af p-pladser og en af de store
ændringer er, at forslaget lægger op til at ændre
tværparkering til længdeparkering omkring
Tinderhøj skole – og det betyder et ændret antal ppladser fra 26 til ca. 15 p-pladser.
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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@epossthus.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 /
perbiener@Outlook.dk

Redaktionen ønsker alle en:

God jul
og
et godt Nytår

Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub
Meld dig ind i
Arbejdernes Radio-og Fjernsynsklub hos
Næstformand Gert Sager
Lucernevej 439. Telefon. 36707638
Mobil 30724718

Returneres ved varig
adresseændring til:
Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Kåre Petersen
Grønlunds Alle 12
2610, Rødovre

