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Så er sæsonen for torvemøder slut, indtil vi starter i februar igen. så går vi igang med den
kommunale valgkamp som hovedtema. Mange af vore aktive medlemmer har deltaget i
torvemøderne, hvor de røde jakker er dominerende. Her er et hold ved Fakta på Fortvej en kold
november-lørdag. Fra venstre Lennart Ramstrup, Jan Kongebro, Flemming Berthelsen, Morten
Bødskov, Britt Jenssen og Maria Grøndahl.
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Dansk Folkepartis vælgerbedrag
kan komme til at koste Danmark dyrt
Dansk Folkepartis vælgerbedrag
Kan komme til at koste Danmark dyrt
Egentlig havde jeg glædet mig til at skrive om den
måske kommende nye regeringsdannelse LAVC,
men i skrivende stund er de endnu ikke færdige
med forhandlingerne på Marienborg.
I stedet faldt jeg over en artikel i Jylalnds-Posten
om, hvad Dansk Folkepartis Nej til Europol kan
komme til at koste det danske samfund.
Vi var manges socialdemokrater, der på
Rødovregård hørte Morten Messerschmidt talte
om, hvor let det var at sige nej og alligevel
bagefter kunne søge om at være med i Europol.
Han blev spurgt, om han kunne give en skriftlig
garanti. Det kunne han da, det ville stå i næste
nummer af RødovreLokalnyt. Det gjorde det. Det
har nu vist sig, at den garanti ikke var en krone
værd. Derudover har samme Messerschmidt som
bekendt brugt EU-penge til indenlandske DFmøder og har måttet træde tilbage som formand
for DF’ gruppe i Europaparlamentet og fra
Ledelsen i Dansk Folkeparti.
Det viser, at han er ganske utroværdig, og de
lokale DF’ere skal ikke møde op med Morten
Messerschmidt til møder så som valgmøder eller
andet, hvor vi skal være med.
Selvom det skulle lykkes for regeringen at få en
særaftale om Europol, vil det stille danske politi
ringere end i dag. Og samtidig tvinges Danmark
ud af andre områder, som betyder, at dansk politi
og retsmyndigheder i de kommende år bliver
alvorligt svækket i kampen mod
grænseoverskridende kriminalitet og terror.
Advarslen kommer fra justitsminister Søren Pind
og Qlere eksperter på området.
EU-forsker Rebecca Asler-Nielsen, Københavns
Universitet siger, at mange ikke er opmærksomme
på, at det ikke kun handler om Eurpol. Det er kun
et sprøgsmål om tid, før vi ryger ud af hele det
politi-og civile samarbejde i EU. Hun peger på, at
Danmark på grund af retsforholdet bl.a. står til at
forlade den europæisk arrestordre, en europæisk
anklagemyndighed, udveksling af fanger og et
passagerregister.

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

Dansk politi er allerede afskåret fra EU’s database
med Qingeraftryk fra bl.a. asylansøgere, ligesom
danske betjente formenes adgang til Det
Europæiske Politiakademi.
Europol er kun et af mange vigtige værktøjer, som
politiet vil miste adgang til, udtaler direktør for
tænketanken Europa, Bjarke Møller.
Hennng Bang FuglsangI Madsen Sørensen,
Syddansk Universitetscenter siger, ast Danmark
vil miste adgange til EU’s nye centre mod
cybercrime, terror og menneskesmugling.
Samtidig afgskræres vi fra deltagelse i en
udbygning af straffeattester, som fremover også
omfatter tredjelands borgere.
Samtidig er men herhjemme i gang med det
regeringen kalder dansk politi de mest moderne
politistyrker i verden, hvor politibiler udstyres
med smartphone-lignende terminaler, som giver
adgang til omfattende databaser. Ikke bare
danske, men europæiske oplysninger fra det
europæiske politiwamarbejde, europol og
Schengen-samarbejdet.
Politistationernes fysiske funktioner ud i de
enkelte politibiler. Men der er et problem, hvis vi
får en tilvalgsordning, er det ikke sikkert, at
politiet kan få direkte adgang fraa mobile
terminaler til Europols databaser.
Og hvad siger DF til det?
JP har spurgt EU-ordfører Kenneth Kristensen
Berth.
Han er helt med på, at Danmark skive for skive vil
blive tvunget ud af det politiske og strafferetslige
samarbejde, og at han har det fremragende med
det. Han siger videre, at danskerne kan sove roligt
om natten. Nu må vi jo se, hvor længe, vi
overhovedet har EU. Det kan være, at der kommer
en folkeafstemning i Frankrig, hvor landet melder
sig ud. Jeg er ikke sikker på at der er noget, der
hedder EU om halvandet år.
Igen et uansvarligt udsagn fra en DF’’er. De ikke til
at stole på.
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Nye medlemmer

Vi bliver stærkere og
stærkere
Socialdemokraterne i
Rødovre er en
forening i vækst. Læs
her om to af de nye
partikammerater.
Af Jakob Zeuten
Vi er i dag 434 medlemmer.
Ved årets udgang i år 2015
var vi under 400. Det betyder,
at vi i år har haft en
medlemstilgang på 68. Det er
imponerende, når man
medregner, at nogle af vores
medlemmer er døde, og
andre har meldt sig ud.
Medlemstilgangen er således
i virkeligheden på 68 nye
medlemmer i år.
Sådan er de tørre tal; men
bag tallene gemmer der sig
levende socialdemokrater i
Rødovre. Folk af kød og blod,
som har tilmeldt sig det
socialdemokratiske
fællesskab. Dels nogen, som
har meldt sig ind som
almindelige nye medlemmer.
Dels nogen, som har benyttet
sig af muligheden for et
såkaldt prøvemedlemskab.
Ved intro-mødet hos
borgmester Erik Nielsen på
rådhuset onsdag den 26.
oktober deltog 13 nye
partikammerater. Kun 4 af
dem var intromedlemmer.
Jeg har talt med to af de nye;
nemlig Karin Thøgersen, som
er nyt intro-medlem, og
Adakwah Yeboa, som er nyt
almindeligt medlem:
Karin Thøgersen

Karin Thøgersen er en 63-

Rådhuset. Bagge
arrangementer var
givende. Jeg var glad for at
være med. Jeg kan lide at
være med til møderne. Dels
på grund af fællesskabet.
Dels fordi de gør mig klogere
på politik
Hvorfor Socialdemokratiet,
når du for det meste har
stemt SF?
På mig virker
Socialdemokratiet af i dag
mest troværdigt, både når det
gælder dansk poliitik og
forholdet til omverdenen. Og
så tiltaler fællesskabet mig.
Jeg vil fremover gøre mig
umage for at være en del af
det socialdemokratiske
fællesskab i Rødovre. For
min egen skyld; men også for
aktivt at støtte mit parti og
dermed ”rød blok” på
Christiansborg.

årgang efterlønner. Hun bor
alene i en lejlighed på Valhøjs
Alle, og hun har meldt sig
ind for at finde ud af, had der
sker og om socialdemokratiet
er noget for hende. Hun
siger:
Jeg ar altid følt med hjemme i
rød blok og har hidtil stemt
SF.
Jeg er ikke sådan et politisk
aktivt menneske; men
Socialdemokratiet med Mette
Adakwah Yeboa
Frederiksen i spidsen tiltaler
Adakwah
mig så meget, at jeg fik lyst
Yeboa er 51 år.
til at være med - i første
Som navnet
omgang som prøvemedlem
antyder det,
– inden jeg sandsynligvis
er han af
beslutter mig til at overgå
”fremmed
til almindeligt medlem.
herkomst”;
nemlig fra Ghana, hvorfra
Tid til at engagere sig
han er blevet
Hvad forventer du af dit
familiesammenført. I Ghana
medlemskab?
var han skolelærer samtidig
Som efterlønner har jeg tid til
med at han tog en bachelor i
at engagere mig. Jeg
indkøb, og efter ankomsten
forventer at blive lidt mere
til Danmark i år 2003 har han
politisk engageret. Jeg er ikke
uddannet sg til cand. mag i
god til det politiske; men
kultur, kommunikation og
efter at jeg har begyndt på
globalisering på Aalborg
det her, er jeg allerede nu
Universitet. Han bor – på
blevet lidt klogere.
Valhøjs Alle - sammen med
Jeg har deltaget i et par
sine to børn, en dreng på 22
engagementer, blandt andet
år, som læser
mødet om global
informationsvidenskab og
opvarmning i
kulturformidling på
Arbejdermuseet og
Københavns Universitet, og
introduktionsmødet på

en datter på 18, som går i
gymnasiet. Siden februar har
han været arbejdsløs. Som
han siger det: mit navn
lægger ikke op til indkaldelse
til ansættelsessamtaler.
Jeg vil gerne være aktiv
eg har meldt mig ind hos
socialdemokraterne, fordi jeg
gerne vil være aktiv i et parti,
aktiv i demokratiet. Jeg har
på internettet læst, hvad de
forskellige partier står for –
deres ideologi – og har
fundet størst samhørighed
med socialdemokratiet med
velfærdspolitikken,
miljøområdet og
kulturområdet som de
vigtigste områder for mig.
Jeg har valgt at blive fuldt
medlem, fordi jeg ikke var i
tvivl.
Hvordan har du det som
familiesammenført – med en
baggrund fra Ghana – med
stramningerne på
indvandreområdet?
Jeg kan forstå
Socialdemokraternes politik
langt hen ad vejen. Folk
søger fra krig og fattigdom
derhen, hvor der er godt at
være. Vi kan ikke rumme
alle, som gerne vil være en
del af det danske samfund;
men jeg må ærligt indrømme,
at jeg ikke bryder mig om
indfødsretsprøverne, som
altid sorterer de svageste fra.
Sådan en som mig med en
akademisk baggrund skal
nok klare det; men min
tilgang, som jeg vil
kaldehumanistisk socialisme,
tilsiger mig, at vi også måske især - skal tage os af
de svage.
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samarbejdet mellem borgere,
pårørende og fagpersoner
Vi vil styrke den tidlige
tværfaglige indsats og sætte
fokus på tidlig
helhedsorienteret udredning
3. Stærke lokale
Et flertal i kommunalbestyrelsen har
fællesskaber
netop sent handicappolitikken til høring.
Vi vil styrke mulighederne
for, at alle borgere kan tage
ansvar for eget liv og deltage
strategimålene blev
i lokalsamfundet
diskuteret.
Værdier
Vi vil arbejde for, at flere
Efterfølgende er der
Jeg oplever et formidabelt
borgere med handicap kan
gennemført fem
samarbejde i handicaprådet
tage en uddannelse og have
dialogmøder med 40-50
og noget af det jeg er
et arbejdsliv
deltagere samt interviews
allermest optaget af er, at
Vi vil arbejde for at nedbryde
med unge med handicap.
handicaprådet og
fordomme og synliggøre
Og afslutningsvis har
kommunen deler værdier om mangfoldigheden i
Social- og
handicappolitikken – disse
lokalsamfundet
Sundhedsudvalgets haft en
værdier er nu nedskrevet i
Vi vil øge mulighederne for,
rigtig god temadrøftelse
vores kommende
at mennesker med handicap
om de indsigter, der er
handicappolitik.
kan deltage i en bred vifte af
kommet frem i denne
Værdierne handler om, at:
foreningstilbud
Og det er en stor fornøjelse,
inddragende proces og
•Vi behandler alle lige - men 4. Tilgængelige omgivelser
at vi er nået hertil, fordi det
hvilke områder vores borgere
ikke ens
og teknologiske løsninger
ikke kun er politikernes
– især borgere med handicap
•Vi har positive
Vi vil arbejde for tilgængelige
peger på som
politik. Det er borgernes
forventninger til alle
og trygge omgivelser
politik. For som altid – når vi omdrejningspunkt for den
•Vi finder holdbare løsninger Vi vil have en alsidig
kommende handicappolitik.
•Vi har fokus på habilitering. boligmasse med
udvikler socialpolitisk i
Vision
handicappede boliger
Rødovre – er ’hele verden’ i
Alt dette fører til, at vi nu
Strategimål
Vi vil støtte op om, at borgere
Rødovre involveret.
kan fremlægge et ambitiøst
Derudover
har
vi
efter
tæt
med handicap kan benytte
Det er også sket her.
og flot udkast til en ny
dialog
med
de
involverede
digitale løsninger
Denne handicappolitik er
handicappolitik med en
parter valgt at knytte 4
Vi vil støtte personer med
blevet til på baggrund af en
vision om fortsat at være
strategimål
til
den
handicap til at kunne bruge
inddragende proces, hvor
Danmarks bedste på dette
kommende
handicappolitik.
velfærdsteknologiske
borgere med handicap,
felt.
Strategimålenes
vigtigste
løsninger
pårørende,
Jeg sidder som
opgaver er at medvirke til
Handleplaner
interesseorganisationer,
kommunalbestyrelsens
opfyldelse
af
vores
vision
om
Handicappolitikken skal
frivillige sociale foreninger,
repræsentant i vores
lige
muligheder
for
alle.
omsættes til konkrete
kultur- og fritidsforeninger,
handicapråd. Og noget af det
1.
Et
ligeværdigt
liv
indsatser inden for de fire
idrætsforeninger, politikere
vi drøfter allermest er
Vi vil arbejde for lige
strategimål (som vi kender
samt medarbejdere har
begrebet ’ligeværdighed’ for
muligheder
for
alle
det inden for andre
bidraget med viden og
borgere med handicap.
Vi
har
positive
og
realistiske
socialpolitiske områder) og
erfaringer.
Og jeg og handicaprådet har
forventninger
til
alle
derfor udarbejdes der 2–
Vi har holdt et godt og
besøgt – verdens mest
Vi finder fleksible løsninger,
årlige handleplaner, der skal
velbesøgt ’kick off’
handicapvenlige bygning:
der
giver
mening
for
den
understøtte realiseringen af
borgermøde i foråret med
Handicaporganisationernes
enkelte
visionen.
næsten 100 deltagere.
hus i Taastrup og det var
Vi
vil
bevare,
udvikle
og
Det er en professionel måde
Et fremragende møde på
virkelig imponerende at se,
styrke borgere med
at arbejde strategisk på.
Hovedbiblioteket, hvor der
hvad man kan opnå af
handicaps
kompetencer
og
Vi har drøftet udkast til
virkelig var mange borgere
ligeværdighed ved
funktionsniveau
handicappolitikken på to
med handicap, pårørende,
kreativitet og ved at sætte
2.
Sammenhæng
skaber
møder i Social- og
medarbejdere, politikere,
ambitionerne højt.
tryghed
sundhedsudvalget og et
foreninger, råd og nævn med Kort sagt: At tro på
Vi
vil
styrke
sammenhæng
i
enigt Social- og
til at komme med input og
muligheden for at skabe lige
tilbuddene
sundhedsudvalg bakker
ønsker til den kommende
vilkår og ligeværdighed for
Vi
vil
arbejde
for,
at
der
er
politikken op.
politik - især visionen og
borgere med handicap.
tillid og åbenhed i

Rødovre kommunes
Handicappolitik

Det gør vi også i Rødovre og
derfor er vores vision med
handicappolitikken - kort og
godt: At alle borgere i
Rødovre har lige
muligheder i livet.
En vision, der i øvrigt
ligger ’snublende’ tæt op af
FN’s handicapkonvention,
som jo er ratificeret til
dansk lovgivning.
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Konservative sætter sig
uden for døren – igen
Som eneste parti i
kommunalbestyrelsen vil
konservative ikke sende
handicappolitikken i høring.
De mener ikke den er god
nok. Jeg er dybt uenig med
konservative og opfatter
deres opførsel som politisk
drilleri.
Konservative går mere op i
form end indhold. De vil jo
ikke indgå i nogen form for
konstruktiv dialog uanset
hvilken socialpolitik vi har
fat i. Ved de egentligt, hvad
de vil? Det ene øjeblik vil de

have business-cases, så vil
de have målbare mål og nu
fejer de fuldstændig de
mange involverende
borgere og deres ønsker og
input væk og gør sig til
herre over, hvad der er
behov for!
De overser jo fuldstændig,
at det er borgerne og
brugernes politik og ønsker.
Fremkommet gennem en
langstrakt proces.
Det er da også ydermere
interessant, at de
konservative byrødder bare
sætter sig uden for døren,

uden at deltage i processen.
Vi holdt fx stort kick off
møde ned 100 deltagere
herunder politikere, hvor
de ikke deltog, selv om
mange
kommunalbestyrelsesmedle
mmer havde prioriteret at
være med. Det viser jo lidt
om den reelle interesse fra
deres side. De interesserer
sig for at skabe polemik, i
stedet for at interessere sig
lidt mere for de mange
borgergrupper, der har brug
for ambitiøse politikere, der
tør sætte langsigtede mål og
beslutte en ambitiøs politik.
Jeg vil også nævne, at det
vel ikke er tilfældigt, at
Rødovre bliver kåret til den
bedste i landet inden for
handicapområdet.

Omdannelse af bykernenI

Det er en latterlig polemik
om teknik, i stedet for at
indgå i dialog om indhold.
Men det er jo det
sædvanlige fra
konservatives side. Men
valgkampen er nok skudt i
gang. Bare synd, at
handicapområdet tages som
gidsel.
Som altid sidder
konservative uden for og
'hyler op'. Vi tager
arbejdshandsken på og
tager ansvar i samarbejde
med vores borgere. Hidtil er
det jo gået meget godt ellers var vi vel ikke blevet
kåret til Danmarks bedste i
social indsats.

og regnvandshåndtering. En
metrostation er også en del af
visionen, så den kollektive trafik
I følge kommuneplanen skal byudvikling i
kan være med til at styrke
Bykernen ske med fokus på at skabe et
bydelen som grøn og
udvidet bæredygtigt byliv med varierede,
bæredygtig.
oplevelsesrige og sammenhængende byrum.
Som led i udviklingen af
bykerne afvikles et borgermøde
om helhedsplan for Bykernen
Kommuneplan 2014 er det
Udviklingen skal være forankret og miljøvurdering den 19.
visionen, at Bykernen skal
i det lokale miljø og bæredygtigt januar 2017 kl. 19.00 - 21.00 på
udvikles til en attraktiv bydel
med hensyn til klima- og
Rødovregaard.
med oplevelsesrige byrum.
miljømæssige, sociale og
Det bliver spændende at følge
Denne vision er nu udmøntet i
økonomiske aspekter.
byudviklingen i Bykernen af
en helhedsplan for Bykernen.
I den nye udvikling af Bykerne Rødovre.
For at kunne realisere
skal der etableres ca. 1.500 nye
helhedsplanen skal
boliger i sammenhæng med
kommuneplanen justeres. Der
funktioner som kultur, mindre
har været afholdt en forhøring
erhvervsvirksomheder og
med indkaldelse af ideer og
kontorer omgivet af grønne
forslag til udvikling af området arealer og pladser. Variation af
og der kom ingen høringssvar i funktion og fysisk udformning
perioden og på et efterfølgende skal indbyde til oplevelse, leg,
dialogmøde i området var der
ophold og møde.
overvejende positiv stemning.
Der er tænkt klimatilpasning
ind i form af grønne tage, haver
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Sådan er Ældremilliarden
blevet fordelt i Rødovre
I Rødovre har vi for
2017 fået tildelt 7,2 mio. kr. fra ældre
mia.-puljen. I Rødovre har vi netop
disponeret midlerne for 2017, der i høj
grad bygger videre på de indsatser vi
allerede har sat i gang i 2016. Vi har
især fokus på at sikre flere ’varme
hænder’ i vores ældrepleje. Vi har i de
seneste år sat ekstra penge af til netop
mere personale på vores plejehjem og i
hjemmeplejen til at yde mere omsorg
for vores ældre og tage hånd om vores
dårligst stillede medborgere.
I 2017 får følgende fem initiativer
støtte:
1.Det særlige demenstilbud på
plejehjemmet Engskrænten: 1.100.000
kr.
Til at fastholde ansættelse af ekstra
personale til at tilgodese en individuel

en specialgruppe i
hjemmeplejen. Gruppen skal i
samarbejde med træningscenteret
varetage hverdagsrehabiliteringen
2.Diætist i hjemmeplejen: 350.000 kr. Formålet med indsatsen er at fremme
Til at fastholde ansættelse af en diætist den enkelte borgers mulighed for at
i hjemmeplejen med henblik på at
klare sig selv, lette den daglige
forebygge utilsigtet vægttab hos ældre tilværelse og forbedre livskvaliteten
og sikre en god og sund kost.
ved at blive uafhængig af hjælp eller
ved at reducere behovet for hjælp.
3.Ekstra personale i aftenvagten på
alle fire plejehjem: 3.474.000 kr.
5.Indkøb af tre rickshaw cykler:
Til at fastholde ekstra ansat personale i 102.000 kr.
aftenvagten på alle fire plejehjem mhp. Social- og Sundhedsforvaltningen har
at forbedre kvaliteten af aftensmåltidet foretaget en undersøgelse og
og tilgodese den enkelte beboers
vurdering af behovet for indkøb af
ønske til døgnrytme.
yderligere rickshaw cykler mhp. at
tilrettelagt indsats og støtte til
demensafdeling på plejehjemmet.

4.Livskvalitet og selvbestemmelse:
2.198.000 kr.
Et nyt initiativ, der skal styrke den
tværfaglige og sammenhængende
rehabiliteringsindsats for
hjemmeboende borgere ved at etablere

kunne tilbyde flere ældre borgere og
beboere på plejehjemmene en cykeltur.
I Rødovre er der i forvejen 7 cykler på
plejehjem og i Kærene. Fremadrettet
vil frivilligcenteret indgå i udlån af
plejehjemmenes cykler for at sikre
større brug af cyklerne.

Fortov i Rødovre syd
Vi har afsat afsat 7,6 mio.kr. i budgettet for 2016 til asfalt samt fortovsrenovering i Rødovre syd.
Og nu er teknisk forvaltning gået i gang med arbejdet og har valgt Københavnerfortovet som
belægning, som er en traditionel måde at udføre fortove på.
Københavnerfortovet giver en bred sammenhængende gangbane, som er tydeligt afgrænset og
markeret i gangretningen, dette giver en naturlig ledelinie. Blinde og svagt synede kan orientere sig
ved at svinge mobilitistokken på tværs af gangbanen uden at møde forhindringer.
Arbejdet i fuld gang med at sikre de flotte fortov i Rødovre syd.

Sådan så det ud før

Sådan ser de nye fortove ud
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Tinderhøj skole bliver
grøn profilskole

•

•

Det er visionen, at Tinderhøj Skole bliver
en gennemført grøn profilskole, der
afspejles i undervisning, SFO, drift,

profilelementer i
deres SFO-tid.
Eleverne er i kontakt
med den grønne
koordinator.
Ledelsen bruger
naturprofilen som et
værktøj til at tage
strategiske
beslutninger om

der omhandler
naturprofilrelevante
emner.
3.Undervisningen bliver
praksisnær og tværfaglig.
•

•

•

•

Udeskolebegrebet
defineres til
Tinderhøj Skole og
bliver et aktivt
element i den
planlagte
undervisning.
Tinderhøj Skole
udvikler sig til at
være en innovativ og
aktiv medspiller i
lokalområdet som
Åben Skole.
Udearealerne
understøtter
udeundervisningen i
mindst 5
udeklasserum.
Skolen opnår Grønt
Flag - Grøn Skole
status i skoleåret
2017/2018 med
flaghejsning til
august 2018.

4.At Tinderhøj Skole bliver
førstevalg for forældre og
elever i skoledistriktet.
Tinderhøj skole har i en
periode arbejdet med at
etablere skolen som grøn
profilskole efter samme
model som Valhøj skole, der
er idrætsprofil skole.
Ved budgetforhandlingerne
for 2017 valgte
forligspartierne at sikre
Tinderhøj skole et tilskud på
600.000 kr. årligt til at
understøtte udviklingen af
den grønne profilskole.
Der er ansat en koordinator
til at facilitere processen og
til at understøtte personalet i
at perspektivere skolens
aktiviteter ind på emner som
bæredygtighed, omstilling,
medborgerskab og natur.
Der er også opstillet en
vision og nogle målsætninger

for det videre arbejde med
den grønne profilskole.
Det er visionen, at Tinderhøj
Skole bliver en gennemført
grøn profilskole, der afspejles
i undervisning, SFO, drift,
ledelse og i de fysiske
rammer.
Der arbejdes med fire
målsætninger for udvikling
af profilskolen:
1.Alle på skolen er fortrolige
med begrebet grøn
profilskole og ved, hvordan
det skal bruges i den enkeltes
hverdag.
•
•

Der udarbejdes en
grøn læseplan.
Eleverne møder
grønne

•

Ved indskrivningen i
0. klasse ses en stor
•
stigning af elevtallet.
•
Signifikant flere
elever gennemfører
hele deres skolegang
på Tinderhøj Skole.
Tinderhøj skole er ved at
tilrettelægge udviklingen af
profilskolen og har stærkt
2.Årshjulet afspejler
fokus på den grønne
naturprofilskole.
undervisningsprofil både
•
Der holdes temauger ved inde- og udearealerne og
med naturprofil som ved
undervisningsmetoderne.
overordnet tema.
Det er en meget spændende
Den ene uge er til
Naturvidenskabsfesti udvikling for Tinderhøj
skole, som vi i
val i uge 39.
Socialdemokratiet bakker
•
Personalet har
stærkt op omkring. Desværre
mulighed for at
må vi også her konstatere, at
deltage i netværksog kursusaktiviteter, de Konservative – som eneste
parti - ikke bakker op om
skolens udvikling.
Strukturerne på
skolen underbygger
grøn profilskole, fx
med hensyn til
affaldssortering,
genanvendelse og
forbrug.

Kommunal Nyt ved Gruppeformand Britt Jensen
fordi de er i ressourceforløb eller
syge. Andelen af rødovreborgere,
der er fritaget ligger på
landsgennemsnittet.

Kontanthjælpsloft og 225 timer
presser udsatte borgere
I Rødovre mærker vores borgere
tydeligt, at vi har fået en borgerlig
regering, der ikke har veneration for
vores udsatte borgere.
Regeringen har med stor hjælp fra
Dansk Folkeparti vedtaget reglerne
om kontanthjælpsloft og 225 timers
reglen, der betyder, at den enkelte
ledige kontanthjælps-,
integrationsydelses- eller
uddannelseshjælpsmodtager får
beskåret deres ydelser fra 1. oktober
i år. Regeringens mener, at borgerne
tilskyndes til tage arbejde, når
ydelserne beskæres.
Kontanthjælpsloftet betyder, at der
indføres en grænse for, hvor meget
borgeren samlet set kan få i særlig
støtte, boligstøtte og kontanthjælp
(herunder også integrationsydelse
og uddannelseshjælp). Hvis den
samlede hjælp for de tre ydelser
tilsammen er højere end det
kontanthjælpsloft, der er gældende
for den enkelte målgruppe, vil
særlig støtte og/eller boligstøtten
blive nedsat.
225-timersreglen trådte i kraft den 1.
oktober i år sammen med
kontanthjælpsloftet. Reglen betyder,
at borgere på kontanthjælp,
uddannelseshjælp eller
integrationsydelse skal opfylde et

Avedøre Havnevej
bliver nu til Tårnvej
Kommunalbestyrelsen er i
øjeblikket i gang med
planlægningen af lokalplan 141 om
Rødovre Port ved Rødovre Station
med spændende udvikling af
boliger og erhverv, der skal sikre
området som et attraktivt og
spændende byområde i Rødovre som flot indgangsport til Rødovre.
Teknisk Forvaltning foreslår, at
vejnavnet Avedøre Havnevej
ændres til Tårnvej for at knytte
denne strækning mere sammen

Rådgiver om
billigere boliger
I Rødovre følger vi udviklingen tæt
og forsøger at støtte vores borgere så
godt som muligt, men vi må også
erkende, at regeringen sekunderet af
Dansk Folkeparti fører en politik,
som vi er nødt til at implementere i
kommunen.
I Rødovre bliver borgerne vejledt af
jobcenter og social- og
psykiatriafdelingen om muligheden
for at få et arbejde, for eksempel et
’småjob’ på fem til ti timer om ugen,
der kan føre til en bedre økonomisk
situation. De typiske småjobs er
inden for rengøring, telesalg og
avisudbringning.
Jobcentret har også stort fokus på at
finde og formidle jobs på nedsat tid.
Jobcentret planlægger en lokal
kampagne, der skal øge antallet af
småjobs.
Derudover rådgiver kommunen om
billige boliger, muligheden for at leje
et værelse ud, om at kontakte
boligselskabet og få hjælp til at finde
en billigere bolig.

arbejdskrav på 225 timers ordinært
og ustøttet arbejde. Hjælpen bliver
nedsat, hvis borgeren har modtaget
hjælp i sammenlagt mindst et år
inden for tre år, og borgeren ikke har
haft mindst 225 timers ordinært og
ustøttet arbejde inden for de seneste
12 kalendermåneder. Hvis borgeren
ikke opfylder arbejdskravet, bliver
hjælpen nedsat med 500 kr. eller
1.000 kr. pr. måned, alt efter hvor
stor hjælpen er.
400 borgere i Rødovre
er påvirket af de nye regler
I Rødovre kan vi allerede nu mærke,
at flere af vores borgere bliver
presset af kontanthjælpsloftet og 225
timers reglen og derfor følger vi
udviklingen tæt.
I Rødovre er 401 borgere påvirket af
kontanthjælpsloftet. Det er typisk
ægtepar med børn og enlige
forsørgere, der bliver påvirket af
kontanthjælpsloftet. Afhængig af
den enkeltes boligudgift kan
nedsættelsen variere fra 100 kr. og
op i mod 4.000 kr. De fleste borgere
mister mellem 1.000 og 2.000 kr. om
måneden.
I Rødovre er 1.118 borgere er
omfattet af 225-timersreglen, hvoraf
573 borgere er undtaget fra reglen,
med Rødovre, da Avedøre ligger
mere end 6 km fra Rødovre og er i
Hvidovre Kommune.
Tårnvej vil også passe bedre
sammen med projektbeskrivelse i
lokalplan 141, hvor der lægges op
til tre tårne ud til vejen.
Vejnavnet vil derfor afspejle
vartegnene langs vejen og
sammenhængen mellem vejnavnet
og bebyggelsen vil være mere
forståeligt for bilisterne som kører
igennem.

Beskæftigelsesplan
Rødovres beskæftigelsesplan for
2017/18 er netop godkendt og målene
for de kommende år er:
•
Virksomhederne skal sikres den
nødvendige og kvalificerede
arbejdskraft
•
Flere unge skal gennemføre en
uddannelse
•
Borgere i udkanten af
arbejdsmarkedet, herunder
langtidsledige
kontanthjælpsmodtagere, skal
tættere på arbejdsmarkedet
•
Flere flygtninge og
familiesammenførte skal være
selvforsørgende

•

Fokus på det målrettede
tværfaglige samarbejde

Landspolitik
Reformen skal sikre, at flere
ledige ufaglærte får en
uddannelse. Det er derfor
nødvendigt at gøre det
økonomisk attraktivt for
ledige at opkvalificere sig.
Af Morten Bødskov,
forskelle i danskernes
mangler i finansloven, og det Derudover skal vi se voksenRødovres folketingsmedlem
sundhed.
er ærgerligt, for den
og
udfordring skal vi tage fat på efteruddannelsesindsatsen
Mangler uddannelse.
hurtigst muligt ved at styrke igennem, så de tilbud, der
Alt for mange har svært ved virksomhedernes
stilles til rådighed for
at finde et fast arbejde.
rammevilkår, og ved at
ufaglærte og faglærte, er
Samtidig har mange
opkvalificere langt flere end i attraktive og matcher
virksomheder allerede nu
dag, så både virksomheder
virksomhedernes behov. Vi
svært ved at finde
og medarbejdere kan klare
skal også gøre op med den
medarbejdere med de rette
sig i den globale
alvorlige problemstilling, at
uddannelser. Sådan må det
konkurrence.
alt for mange danskere i den
ikke være. I takt med at
arbejdsdygtige alder
vores lokale virksomheder
Hvis man vil lette skatter og mangler basale læse-, skriveDanmark har brug for vækst. kæmper en hård kamp om
afgifter, hvorfor så ikke gøre og regnefærdigheder. Et løft
Med en blå finanslovsaftale
hvert en ordre med kinesere, det, hvor det virker? Den
her vil gøre en forskel i den
fik Danmark en rigtig
tyskere og andre bliver det
smalle Venstre-regering
enkeltes liv, medføre øget
bogholder-finanslov, som
problem kun værre, hvis
kørte fast i spørgsmålet om
produktivitet hos
ikke byder på ret meget nyt. ikke vi gør noget ved det.
topskattelettelser. Hvis man
virksomhederne og åbne nye
Vi står desværre tilbage med Ifølge Dansk Industri,
vil vækst er topskattelettelser muligheder for yderligere
en finanslov, som mangler
Dansk Arbejdsgiverforening ikke svaret. En målrettet
efteruddannelse af relevante
vækstinitiativer, og som slet
og AE-rådet vil der inden for vækstreform er svaret.
medarbejdere.
ikke tager fat om de
en overskuelig årrække
Socialdemokratiet har
Endelig skal vi styrke
problemer, vi i Danmark står mangle titusindvis af
fremlagt den, ”Stol På
erhvervsskolerne, hvis vi
overfor.
faglærte, som eksempelvis
Danmark” hedder den. Der
skal opnå, at flere unge
Danmark er udfordret. Det
mekanikere,
er brug for en stærk vision
vælger den faglærte vej. Kun
havde været oplagt for
industriteknikere og
for, hvordan eksempelvis
sådan kan vi varigt løse
regeringen at tage fat på
elektrikere. Det sker
vores lokale virksomheder
behovet for faglært
udfordringerne i en
samtidig med at antallet af
kan tiltrække flere
arbejdskraft. For de unge,
finanslovsaftale. For
arbejdspladser til ufaglærte
investeringer, sikre sig mere
der vælger en
udfordringerne er store.
bliver stadig færre. Den
arbejde for derved at kunne
erhvervsuddannelse, er det
udvikling er ikke holdbar.
ansætte flere.
også essentielt, at der er
Velfærd udfordret.
Især ikke hvis der ikke
sikkerhed for at få en
Vi bliver som befolkning hele investeres i et massivt
Sats på uddannelse.
praktikplads. Her skal
tiden ældre. Det er en positiv uddannelsesløft af ufaglærte. I vækstplanen ”Stol På
virksomhederne tage et
udvikling, som vi skal være
Danmark” satser vi på
ansvar. I dag er der nemlig
glade for, men når vi bliver
Samtidig er det en
uddannelse. Danmark lever
ikke sammenhæng mellem,
ældre, bliver der også mere
udfordring, at alt for mange
af uddannelse, og har altid
hvor mange faglærte en
brug for ældreplejen og
danskere i dag står helt uden gjort det. Derfor er
virksomhed benytter sig af,
sundhedsvæsenet. Dertil
for arbejdsmarkedet.
regeringens besparelser på
og hvor mange elevpladser
kommer stigende
Problemet er særligt stort
uddannelse en helt forkert
den pågældende virksomhed
medicinudgifter, flere med
blandt ikke-vestlige
vej. Vi taber som samfundet, tilbyder. Vi støtter op om den
kronisk og psykisk sygdom
indvandrere. Det er ikke
den enkelte mister
netop indgåede
samt flere flygtninge, der
alene samfundsøkonomisk
muligheder og vores
trepartsaftale, men mener
udfordrer de offentlige
uholdbart, men også en
virksomheder mister vækst.
ikke, at den løser alle
budgetter.
barriere for en succesfuld
Socialdemokratiet har derfor udfordringerne, og derfor vil
Samtidig er
integration. At blive en del af fremlagt planer for en
vi følge udviklingen tæt.
velfærdsniveauet i den
det arbejdende fællesskab er opkvalificeringsreform, der
Reformens elementer skal
offentlige sektor ikke godt
den bedste vej til at blive en
skal nytænke
tilsammen være med til at
nok på alle stræk. Der er for
del af det danske samfund.
efteruddannelsessystemet,
øge produktiviteten og skabe
stor forskel på kvaliteten i
give ufaglærte flere og nye
danske arbejdspladser i
dagtilbud. De ældre får ikke Skab mere vækst.
muligheder samt styrke
fremtiden ved at sikre, at vi
alle steder en værdig omsorg Der er behov for en
erhvervsskolerne.
har den rette arbejdsstyrke
og pleje på grund af
vækstreform, som skaber
travlhed. Og der er markante arbejdspladser og vækst. Det Løft til ufaglærte.

Finanslov uden visioner for
vækst, velfærd og uddannelse

Partiaktiviteter
Aktivitetskalender
5 . december kl. 18 Gruppemøde på rådhuset
12. december kl. 18 Gruppe-og bestyrelsesmød
på rådhuset
16. januar kl. 18 Gruppemøde på rådhuset
23. januar kl. 18 Gruppe/FU på rådhuset
30. januar kl. 19 bestyrelsesmøde i Gunnekær
8. februar kl 19 Medlemsmøde Debat om
partiprogram på Rødovregård.

Fuldt hus da Per Larsen
besøgte Mandagscafeen

Der måtte sættes ekstra stole ind i partilkalerne da
Mandagscafeen den 7. november bød på møde med
den tidligere kriminalinspektør Per Larsen der under
stor lydhørhed fortalte om sit liv.

Meld jer til vore
politiske grupper
I grupperne diskuteres politik,på de
enkelte områder og kommer med
forslag om medlemsmøder. Grupperne
står også for at udarbejde emner til
vores kommunale arbejdsprogram.
Hver gruppe har en tovholder
udpeget af bestyrelsen og tilknyttet til
hver gruppe er et
kommunalbestyrelsesmedlem, så
grupperne har
direkte kontakt til det
kommunalpolitiske system. Er man
interesseret i at være med i en af de
politiske arbejdsgrupper så kan man
tilmelde sig hos de enkelte tovholdere:
Børne-og skolegruppen: Maria
Grøndahl,Mosehusvej 5, 23427414, email maria@groendahl.dk
Miljø-og teknikgruppen: Steen Skriver
Rasmusssen, Kærdahls Alle 5 telf
40781181 e-mail: 126steen@gmail.com
Kultur-og Fritidgruppen: DanLarsen
telefon 36418301 e-mail
danlarsen51@gmail.com
Social-og Sundhedsgruppen: Kirsten
Ærø telefon 36411860 e-mail: kirstenfinn-aeroe@kabelmail.dk
Beskæftigelsesgruppen: Feter Folmer
Posgaard, telefon 28579123 e-mail
Folmerp@gmail.com

Rødovre nedsætter et udsatteråd
Rødovre har netop fået en
udsattepolitik og i den
forbindelse skal der nedsættes
et udsatteråd inden udgangen
af 2016. Vi har kigget på de 32
andre kommuner, der har et
udsatteråd og hentet
inspiration fra Huset Zornig,
der har særlig indsigt i dette
arbejde.
Formålet med udsatterådet er
at give socialt udsatte borgere
et talerør og mulighed for at
komme med deres perspektiv
på den sociale indsats i
kommunen, samt gå i dialog
med borgere og politikere.
Udsatterådet skal også være
rådgivende organ for
kommunalbestyrelsen og
høringspart i relevante sager
om socialt udsatte.
Skal komme med input
Udsatterådet skal også komme
med input til handleplan for
udsatteområdet. Den årlige
handleplan er en udmøntning

af strategimålene i
udsattepolitikken.
Udsatterådets medlemmer skal
sammensættes, så de dækker
områderne:
Misbrugsbehandling,
forebyggelse og
sundhedsfremme, social- og
psykiatriområdet, det
boligsociale arbejde, samt
beskæftigelsesområdet.
Udsatterådets medlemmer kan
være enkeltpersoner og
repræsentanter fra
organisationer, der kan bidrage
til udsattepolitikkens
udmøntning.
Udsatterådet består af maks. 10
medlemmer og fem
suppleanter og der kan max
være tre repræsentanter fra
Rødovre Kommune og der
kommer ikke politisk
repræsentation i rådet.

Adresseliste
Formand:
Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre,
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
*Næstformand: Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th .
3641 8301 / danlarsen51@.gmail.com
Hovedkasserer:
Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1. tv., 3648 0677 /
lotto7@milestedet-net.dk
*Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
Kåre Petersen, Grønlunds Alle 12, 51180288 /
corepetersen@hotmail.com
*Sekretær:
Peter Folmer Posgaard, Lørenskogvej 12, 28579123,/
Folmerp@gmail.com
Aktivitetsformand: Bjarne S. Andersen,Veronikavej
12,
41274045/Bjarne.Andersen@cmport.com
* betyder, at de er på valg i 2017
Bestyrelsesmedlemmer:
*John Hedegaard, Lucernevej 551, 21385321/
johnhedegaard@mail.dk
Lennart Ramstrup, Lucernestien 21, 26740898,
lennartramstrup@webspeed.dk
*Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk
Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
*Ole Gjøl Bystrædet, 23C, 2 0001 44538585/
kuhlmeier@post.tele.dk
*Maria Grøndahl, Mosehusvej 5, 23427414/
maria@groendahl.dk
Bestyrelsessuppleanter:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
perbiener@Outlook.dk
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk
60943035/ mihjas@webspeed.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv, 40949534
elprepsig@yahoo.dk
Kirsten Gade Ærø, Espely 7, 51242990/kirsten-finnaeroe@kabelmail. dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 29299446 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Revisorer:
Birgitte Smedegaard, Nørekær 11, 2.tv. 22537030,/
bsmede@sol.dkaroe@kabelmail.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 36411181/
Revisorsuppleanter:
Finn Gade Ærø , Espely 7, 36411860/kirsten-finnaeroe@kabelmail.dk
Flemming Bertelsen, Lucernevej 373, 20161120/

privat@flemmingbertelsen.dk

Fanebærere
Dorit Svendsen Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.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@rk.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/
lenedue@rk.dk
Pia Hess Larsen, Tobitsvej 9., 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

AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
perbiener@Outlook.dk

Opslagstavlen

Preoduktionsplan for
Socialdemokraterne
Rødovre

Nr. 4
Den 18. Maj
Redaktionsmøde
Den 25. Maj
Deadline
Den 28. Maj
Til trykning

Nr 1.
Redaktionsmøde den 8.
Februar
Den 16. Februar deadline
Den 19.februar Til trykning

Nr. 5
Den 14. September
Redaktionsmøde
Den 21. September
Deadline
Den 24. September
til trykning

Nr. 2
Den 16. Marts
Redaktionsmøde
Den 23. Marts
Deadline
Den 26, februar til trykning

Nr. 6
Den 16. November
Redaktionsmøde
Den 23. November
Deadline
Den 26. Nocvember
Til tryk.

Nr. 3
Den 12. April
Redaktionsmøde
Den 20. April
Deadline
Den 23. April
Til trykning

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

Jimmy
Rasmussen

Tove
Jørgensen

Camilla
Fischlein

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

Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub
Meld dig ind i
Arbejdernes Radio-og Fjernsynsklub
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

