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Indkaldelse
Til generalforsamling i Socialdemokratiet i Rødovre den 27. marts kl. 19 på Rødovregård,
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning, v/formanden
3. Hovedkassererens beretning
4. Kontingentkassererens beretning
Aktivitetsformandens beretning,
5. Beretning fra kommunalbestyrelsesgruppen
6. Forslag om prokura til hovedkassereren og
kontingentkassereren.
7. Forslag fra medlemmerne. Forslag skal være
formanden i hænde fire dage før
generalforsamlingen.
8. Vedtægtsændringer
9. Valg til bestyrelsen:
a. Formand. Helge Møller er på valg.
b. Kontingentkasserer. Dorthe
Hildebrandt er på valg
c. Sekretær. Dan Larsen er på valg.
d. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Jan Hylleborg, Margit
Grenaae, Bente Hyldeborg og
Birgitte Glifberg.
10. Valg af suppleanter: Preben Rølling, KaiOle Gustav, Kurt Faber Pedersen og Jens A.

Schmidt er på valg.
11. Valg af to revisorer, Erik Hillbrandt og Lars
O. Lauritzen er på valg.
12. Valg af to revisorsuppleanter Hanne
Kjærulff og Bruno S. Borch er på valg
13. Valg af fanebærere, Jan Hylleborg og Dan
Larsen er på valg.
14. Valg af fire kongresdelegerede. Forslag skal
være formanden i hænde fire dage før
generalforsamlingen.
15. Valg af seks delegerede til
regionsrepræsentantskabet.
16. Valg af otte delegerede til
kredsrepræsentantskabet.
17. Valg af folketingskandidat. Morten Bødskov
er på valg.
18 Eventuelt
Foreningen er vært ved en kop kaffe, the, øl og
vand.
På bestyrelsens vegne
Helge Møller
Formand
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Leder

Vi reklamerer ikke med en rød skole
Ritt Bjerregaard har altid været bevidst om at gøre
reklame for sig selv. Derfor sendte hun i januar en
pressemeddelelse ud om, at hun nu ville starte en ”rød
skole” i København for at evaluere valget i november.
Det gav en masse presse og et pres på vores formand
Helle Thorning Schmidt, og selvom Ritt nægtede, at
der var tale om en kritik af formanden, så fik
offentligheden alligevel det indtryk.
Mange andre steder var allerede i fuld gang med en
evaluering af valgresultatet, og hvad vi kunne gøre
for at få et bedre valg næste gang, men det sendte vi
ikke pressemeddelelser ud om. Hvorfor skulle vi det.
Det er da helt normalt for et parti, men Ritt skulle
gøre det til et stort nummer, måske fordi hun ikke har
kunnet leve op til sit største valgløfte om at bygge
5000 billige boliger.
Debatten er i gang. Kredsbestyrelsen havde lørdag
den 19. januar inviteret alle de valgaktive til en
evaluering af valgkampen på partikontoret på
Danasvej.
Det blev en udmærket gennemgang af, hvordan
valgkampen var forløbet, men der var for lidt tid til
diskussion af politikken, vi havde ført. Den kom i
realiteten først til sidst, hvor jeg havde et indlæg om,
at der havde været for meget ad hoc-politik, hvor man
hoppede fra tue til tue. Og at når vi aktive som gik på
gaden for at agitere for vores politik ikke rigtig
forstod, hvor partiet var på vej hen, hvordan skulle vi
så kunne forklare vælgerne det. Jeg konkluderede, at
vi manglede og mangler et arbejdsprogram, som man
altid kan ty til, hvis man er i tvivl.
Dertil kommer, at jeg netop havde fået en udmeldelse
fra et medlem, som i et langt brev argumenterede for,
hvorfor han havde meldt sig ud. Udmeldelsen kom,
efter en debat i folketinget om de offentlige ansatte,
hvor han mente, at den politiske ordfører Henrik Sass
Larsen var alt for defensiv, efter at partiet i
valgkampen havde agiteret for, at der skulle afsættes
5 mia. kr. til en lønpulje til de offentlige ansatte. Og
Helle Thorning Schmidts glæde på TV over, at
regeringen havde fundet 4,7 mia. kr. til de offentligt
ansatte, selvom det er penge, de skulle have haft i
2009. Den er denne slingrekurs, som får medlemmer
til at melde sig ud og i stedet stemme på SF.
Bladet Socialdemokraterne/Rødovre

Formand Helge Møller

Udgives af Socialdemokratiet i Rødovre Redaktør
Michael Dahm
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Ansvarshavende redaktør

Mit indlæg var de fleste enige i, men vi fik ikke
yderligere diskussion, da det var i slutningen af
mødet. Men det resulterer nu i, at kredsbestyrelsen
har indkaldt til endnu et evalueringsmøde den 27.
februar på Christiansborg, hvor vi forhåbentlig kan
fortsætte debatten om, hvordan partiet vinder næste
valg.
Som nævnt tror jeg, at en af grunde til, at det ikke gik,
som det skulle og ikke har gjort det ved de to seneste
valg, er, at vi ikke har et arbejdsprogram. Det blev
ikke udarbejdet for syv år siden ved forrige kongres,
da Bent Hansen var næstformand i partiet og skulle
have stået for udarbejdelsen. Siden er det også gået
stærkt tilbage for vores gamle parti, selvfølgelig ikke
alene af den grund.
Men det er et aktiv at lave et arbejdsprogram. Det
aktiverer medlemmerne, og det er med til at give dem
et ejerforhold til partiet.
Et udkast til et arbejdsprogram bliver udsendt et års
tid før kongressen. Derefter går de enkelte
partimedlemmer i gang med at gennemgå det og
komme med ændringsforslag og tilføjelser. Derefter
bliver det bearbejdet af partiledelsen, som derefter
lægger det frem på kongressen med de
ændringsforslag, som ikke er blevet indarbejdet i
partiledelsens forslag. Derefter bliver
arbejdsprogrammet med ændringsforslag fremlagt på
kongressen, hvor det bliver stemt igennem med eller
uden ændringsforslag. Dermed har alle aktive
partimedlemmer haft en hånd og ånd med i det.
Samtidig er arbejdsprogrammet en rettesnor for alle
valgte socialdemokrater.
Et sådant arbejdsprogram har vi som nævnt ikke i
dag.
Vi har i bestyrelsen diskuteret problemet og er blevet
enige om, at vi skal have udarbejdet et forslag til et
arbejdsprogram, som kan blive vedtaget på
kongressen i 2009. Det vil vi udarbejde og indkalde
til et medlemsmøde, når det er færdigt. Når vi så har
behandlet det, vil vi sende det ud til samtlige
foreningsformænd via interenettet med en opfordring
til at tage stilling til det og opfordre dem til også at
presse partistyrelsen for at få det på dagsordenen ved
kongressen i 2009.
Telefon 28565608
e-mail: mda@wanadoo.dk

Oplag 550 eksemplarer
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Kraftcenter i
Kærene og
Bybjerget

De kommunalt ansatte
skal trives bedre
I forbindelse med den
seneste
virksomhedskonference
og det efterfølgende
arbejde i arbejdsgrupper
er trivselstiltag blevet
nævnt igen og igen som
centrale emner, der er
afgørende for, at Rødovre
Kommune kan være en
attraktiv arbejdsplads.
Der er ikke tale om
overbud, men at
kommunen nærmer sig
noget af det, der tilbydes
mange ansatte i private
virksomheder.
Udvælgelsen af
trivselstiltag er derfor
foretaget med

udgangspunkt i en række
af de ønsker, der
fremkom på
virksomhedskonferencen
og kan relateres til
indsatsområderne
”rekruttering og
fastholdelse”,
”forebyggelse af fravær”
samt ”sund krop”.
Der er truffet beslutning
om at tilbyde:

alle medarbejdere via
adgangskort med billede
til svømmehallen og
motionscentret i Vestbad.
Afregning mellem
Vestbad og Rødovre
Kommune foregår til
nedsat takst.
Den skønsmæssige årlige
udgift er 500.000 kr.

En sundhedsordning –
uden for arbejdstid –
bestående af
Fri kaffe/te og frugt
(Der skønnes en årlig
forebyggende
udgift på 2,5 mio. kr.
behandlinger, akuthjælp i
form af fysioterapi og
Gratis adgang til sports- massage samt
og motionsfaciliteter –
helbredscheck.
uden for arbejdstid – til
Fysioterapi og

Skimmelrenovering i Agerkær Vuggestue: Ved udskiftning af linoleum i et
af vuggestuens grupperum blev der i foråret 2007 konstateret skimmelsvamp i
gulvet. Vuggestuen blev derfor i maj midlertidigt placeret i pavillon ved
Rødovre Skole.Renoveringen har vist sig mere omfattende med svamp i både
beton, terrændæk og i tagkonstruktionen. Det ventes, at vuggestuen kan tages i
brug igen ultimo april 2008. I forbindelse med renoveringen foretages en
tiltrængt udskiftning af vinduer mv. i stueetage, kælder og liggehal. Dette udgør
ca. 0,5 mio. kr. Udgiften til skimmelrenovering er kalkuleret til ca. 5.3 mio. kr.
Herudover er der øgede driftsudgifter i renoveringsperioden til ca. 1.4 mio.

I 2006 besluttede
Økonomiudvalget at
anbefale ansøgning
fra
boligorganisationern
e AKB, AAB, RAB
og Lejerbo (Kærene/
Bybjerget) til
Landsbyggefonden
om støtte til en
helhedsplan for børn
og unge i området.
Den første
ansøgning blev ikke
imødekommet.
Boligselskaberne fik
i foråret 2007 tilsagn
om en støtteramme
på knapt 2 mio. kr.
under forudsætning
af lokal
medfinansiering på
ca. 0,65 mio. kr.
Boligorganisationern
e i Kærene har siden
i samarbejde med
Forvaltningen
justeret det
oprindelige projekt,
herunder nedsat
projektperioden til 3
år, samt afstået fra at
ansætte en fuldtids
projektleder.
Målet er i første
række er at udvikle
metoder til
inddragelse af børn
og unge i
demokratiske
processer bl.a. ved at
nedsætte et børneog ungeråd i
området. Rødovre
3
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Vil interviewe
højhusbeboere
I forbindelse med
høringen om
lokalplantillægget for
højhusrenoveringen,
hvori var en
miljøvurdering, har
Kroppedal Museum har
reageret, men indholdet
i bemærkningerne er
ikke relevant for
lokalplanens indhold.
Museet bemærker, at
bebyggelsen Milestedet
har betydning for
kulturarven, da den er
bedømt til middel
bevaringsværdi i
Kommuneatlas
Rødovre. Museets
afdeling for Nyere Tid
ønsker at gennemføre en
undersøgelse ved at
interviewe beboerne om

livet i Milestedet,
herunder om
oplevelserne ved at
skulle flytte.
Museet er blevet
orienteret om, at det er
AAB, som skal
godkende en interviewundersøgelse.
Der blev holdt
borgermøde med en
teknisk gennemgang af
forslaget til
lokalplantillæg og
miljøvurdering, 14.
november 2007.
Deltagelsen i mødet, der
lå dagen efter dagen
efter folketingsvalget,
var begrænset.
Der vil ske en løbende
overvågning af
miljøpåvirkningerne i

Ikke tomme: Højhusene, der skal nedrives, har
stadig ca. 70 beboere, som ikke har fået et nyt
hjem.
hele nedrivnings- og
oprydningsfasen. Støj
vurderes at blive den
væsentligste
miljøpåvirkning i
nærområdet. Det er i

denne forbindelse aftalt
med AAB, at der i
udvalgte punkter vil
blive gennemført
målinger af
støjpåvirkningerne. Der

Nye toiletter
på Rønneholm
På Rønneholm
Byggelegeplads skal der ske
renovering af toiletter mv.
inden for et beløb på 0,5 mio.
kr. Det drejer sig om et
voksentoilet, et børnetoilet og
et toilet ved teatersal samt et
skyllerum/depot. Gulve bliver
udskiftet, vægfliser nedtaget
og nye opsættes, hvor der er
vandpåvirkning, og resterende
vægge samt træværk males.
Endvidere udskiftes sanitet og
blandingsbatterier. Herudover
vil der blive foretaget
forskelligt andet malerarbejde.
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Spildevandsplan for København
berører Rødovre
Københavns Kommune vil have
omegnskommunerne til at investere milliarder
for at københavnerne kan bade i Københavns
Forslaget til
Spildevandsplan 2008
beskriver de kommende
års initiativer til at forny,
optimere og udbygge den
offentlige del af
afløbssystemet i
Københavns Kommune.
Målsætningen er at
reducere de
regnbetingede overløb til
vandområderne, så der
kan opnås badevand i
samtlige havneområder,
så eksisterende
målsætninger for søer og
vandløb – som endnu
ikke er opfyldt – opnås.
Planen omfatter også
tiltag til at imødegå
stigninger i nedbør og til
begrænsning af udledning
af spildevand til
Københavns søer,
vandløb og
havneområder.
Det fremgår af forslaget,
at nabokommuner, som
afleder spildevand via
Københavns Kommunes
afløbssystem, eller via de
fælleskommunale
afløbsanlæg som
varetages af Københavns
Kommune, er forpligtet
til at medfinansiere
udbygningsaktiviteterne.
Ifølge tidligere kendelser
fra
landvæsenskommissionen

er de oprindelige
anlægsudgifter samt
driftsudgifter fordelt på
de kommuner, der
bidrager med spildevand.
Forpligtet
til udbygning
Københavns Kommune er
af den opfattelse at de
øvrige kommuner derfor
er forpligtede til at
bidrage til den
nødvendige udbygning.
Der kan imidlertid stilles
to spørgsmål til denne
forpligtelse:
Er de oprindelige
kendelser fortsat gyldige
ved den planlagte
udbygning?
Er den nødvendige
udbygning til ét årligt
overløb, som er
indarbejdet i forslaget
eller to årlige overløb,
som Rødovre Kommune
har foreslået til
vandplanen?
Ca. 2/3 af Rødovre
Kommunes kloakopland
er fælleskloakeret med
Københavns Kommune,
der planlægger
anlægsinvesteringer i hele
planperioden fra 2008 –
2019 på ca. 2.2 mia. kr.,
hvoraf der forventes
investeret 1.7 mia. kr.

2015.
Ambitiøs plan
Københavns Kommunes
forslag til
Spildevandsplan 2008 er
meget ambitiøs, men
Rødovre Kommune er
dog ikke enig i omfanget
af de nødvendige
udbygninger af
aflsystemet, og takten
hvormed de gennemføres.
Selv om
nabokommunernes
anlægsbidrag endnu ikke
er fordelt på
kommunerne, viser tallet
på 20 mio. kr. årligt,
spildevandsplanen vil
medføre væsentlige
anlægsbidrag fra Rødovre
Kommunes
Rødovre kommune
forslår, at Københavns
Kommune
- tager initiativ til en
fælleskommunal juridisk
udredning af gyldigheden
af kendelserne
landvæsenskommissionen
i relation til forslaget
- optager forhandlinger
med Rødovre Kommune,
så udbygningstakten af
afløbssystemet i de to
kommuner kan
koordineres
- udarbejder og sender
de faktiske konsekvenser
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11,5 mill. kr. afsættes i 2008 til
renovering af afløbssystemet
Resultatet viste, at ca. 10
procent har behov for
akut renovering, mens de
øvrige skal kontrolleres
igen om 5-15 år.

spildevandsledningen
langs med
Hvissingegrøften.
Der skal desuden laves
en undersøgelse med
henblik på at opspore
Gennem de seneste år
- Behov for akut
uvedkommende vand
15 km inspiceret
har der overalt været
renovering
samt eventuelt
med TV
stigende fokus på
- Reparation indenfor
2008 vil ca. 15 km
efterfølgende renovere
afløbssystemernes
1- 2 år
afløbsledninger
blive
utætte ledninger.
tilstand – også i
Prioriteringen af hvilke
Rødovre. I 2007 er der
- Reparation inden for 3 inspiceret med tv. Det
omfatter primært
ledningstrækninger, der
udført renovering af
- 5 år.
ledninger, som ved
vil blive renoveret, sker
afløbssystemet for ca.
tidligere inspektioner har løbende på baggrund af
4,0 mio. kr. I 2008 kan Alle separate
resultatet af inspektion
der anvendes 11,5 mio. spildevandsledninger og vist tegn på korrosion,
kr. Ifølge den planlagte fællesledninger er siden dvs. skader, som typisk med tv samt ud fra en
renoveringsstrategi vil
starten af 1994 inspiceret udvikler sig over årene vurdering af, hvor
og allerede konstaterede Rødovre Kommune får
der årligt blive lavet
med tv. Ledninger i
skader af kategori 2 og mest for pengene.
inspektion med tv af ca. kategori 1 og 2 er
3. Renoveringen er
Ud over renovering af
10 pct. af ledningsnettet. repareret.
planlagt at omfatte
kloakledninger er der
Renoveringsbehovet
spildevandsledninger
i
planlagt gennemført en
efter inspektionen med Fra 2004 er
Islev-området nord for
opdatering af edbtv inddeles i tre
regnvandsledninger
Slotsherrensvej samt
modellen for
kategorier:
ligeledes blevet
dele af
afløbssystemet.
inspiceret med tv.

Alle separate spildevandsledninger og
fællesledninger er siden starten af 1994
inspiceret med tv.

inventar. Eventuelle
udgifter til ekstra
fundering, og forurenet
For fortsat at kunne
jord samt omlægning af
opfyldelse
ledninger under terræn
pasningsgarantien er det
er ikke medtaget i
endnu engang blevet
anlægssummen.
nødvendigt med
Udover udgiften til
udbygning af
opførelsen af
kapaciteten. Derfor
institutionen skal der til
opføres (udenfor budget Rødovrehallen.
budget 2009 medtages
midlertidig vuggestue
2008) en ny
en
Institutionen bliver
ved Valhøj Skole
daginstitution til ca. 19. integreret og fleksibel på påregnes overflyttet til årlig udgift til
mio. kr. i
100 enheder, der kan
den nye daginstitution. bygningsdrift på anslået
anlægsudgifter, med et modsvare det skiftende Den samlede anlægssum 623.000 kr. pr. år. Den
samlet bruttoareal på
årlige driftsudgift til
behov for pladser til
på 19 mio. kr. indgår
1.000 m², placeret på et vuggestue- og
etablering af legeplads, personale og børn anslås
til ca. 4.100.000 kr.
ca. 3.000 m² stort areal, børnehavebørn.
hegn og nødvendig
beliggende ved
Hvis alt går efter
Personale og børn fra en flisebelægning samt
Ny daginstitution
ved Rødovrehallen:
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Samling af
Teknisk
Forvaltning
Det blev i efteråret
besluttet at tilpasse
Teknisk Forvaltnings
materielplads, herunder
at der bl.a. placeres en
ny 2-etages bygning på
den eksisterende
vaskeplads på
materielpladsen,
Tæbyvej 77.
Den 2-etages
nybygning bliver på
ca. 350 m², hvor
stueplan udnyttes til
omklædnings- og
badefaciliteter for
en dispensation fra
fredningen til at anlægge markpersonalet. 1. sal
indrettes til
2 kunstgræsbaner
Bygningsafdelingen,
inklusiv hegn.
som fraflytter
Tilladelsen blev givet i
Gunnekær 28.
oktober sidste år.
Der er i forbindelse med Landskabsarkitekterne
flytter også fra
det politiske forlig
indgået aftale om, at der Gunnekær 28 til
afsættes 4,0 mio. kr. til 2 Tæbyvej 77, hvor de
kunststofgræsbaner, heri flytter ind i
er ikke indeholdt udgifter kantinebygningen og
denne bygning
til etablering af nyt
gennemgår en større
toplag, hegn, nyt
ombygning. De
drænsystem og
eksisterende bade- og
spillertunnel. Lige nu
omklædningsfaciliteter
forligger dog ikke et
økonomisk overslag over omdannes til kontorer,
og omklædnings- og
udgifterne til etablering
badefaciliteter for
af 2 kunstgræsbaner,
hvor de tekniske forhold markpersonalet
indrettes i den ny
omkring toplag, hegn,
bygning.
nyt drænsystem og
Denne flytning samler
spillertunnel er løst
hele Teknisk
optimalt.
Forvaltning på samme
Der forelægges en
adresse, dog undtagen
ansøgning til
gartnerne, som
kommunalbestyrelsen
forbliver i
om en anlægsbevilling i

To kunststofbaner i Espelunden
I 2006 blev der udført en
undersøgelse med
henblik på en vurdering
af, hvorvidt der kunne
etableres
kunststofgræsbaner på de
2 eksisterende grusbaner
i Espelunden som
baggrund for en
fredningsansøgning til
Fredningsnævnet for
København.
Jordbundens bæreevne
skønnedes
tilfredsstillende og egnet
til etablering af
kunststofgræsbaner, men
det eksisterende toplag
på grusbanerne er ikke
vandgennemtrængeligt,
og det eksisterende
drænsystem, bortset fra
omfangsdrænet, er heller
ikke i orden. Det er
derfor er en forudsætning
for projektets
gennemførelse, at toplag
og drænsystem udskiftes.

Stadionsikkerhed
Dansk Boldspil Union
har i efteråret 2005
påpeget, at der ved
afvikling af kampe i 2.
division skal ske en
opstramning af
sikkerhedsforanstaltning
er på opvisningsbanen i
Espelunden.
Dder skal ske en
adskillelse fra publikum,
når dommere og spillere
forlader
opvisningsbanen,
hvorfor der ligeledes i
forbindelse med
ansøgningen til
Fredningsnævnet for
København er søgt om
tilladelse til etablering af
spilleradgang via en
tunnel igennem den p.t.
etablerede vold.
Grusbanerne i
Espelunden indgår som
en del af
Vestvoldsfredningen, og
der er derfor ansøgt om
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Kredskonference

Kredskonference om folketingsvalget
Mange tal, men
ikke tid til den
store politiske
debat
Foto: Finn Gade Ærø
Folketingsalget i
Rødovre-Herlev skulle
evalueres. Derfor havde
kredsen den 19. januar
indbudt alle de
valgaktive, medlemmer
af kredsbestyrelsen og
bestyrelserne for de to
partiforeninger til en
konference på
partikontoret på
Danasvej. Overskriften
var ”Klar politik og
organisatorisk styrke =
Nye sejre”, og omkring
40 havde efterkommet

Analyserede: Analysechef, Jesper Claus Larsen, analyserede valgresultatet
invitationen.
Partiets analysechef
Jesper Claus Larsen
gennemgik med
statistikker og analyser

Konstitueret partisekretær, Lars Midtiby,
gennemgik en masse forslag til, hvordan man
kan føre valgkamp.

af meningsmålingerne
under valgkampens
forløb. Han kunne
konstatere, at der ikke
var rykket ret meget
mellem den røde og den
blå blok, men at der var
rykket inden for
blokkene, hvor SF som
bekendt havde taget en
god bid af den kage,
som vi skulle have haft.

lidt frem i forhold til
forrige valg, og at både
Venstre og Dansk
Folkeparti var gået lidt
tilbage, mens SF også
her var stormet frem.
I den efterfølgende
debat fremhævede flere
af deltagerne, at
Folketingspolitikerne
kunne lære noget af
Rødovre og Herlevs
resultater ved
kommunevalget, hvor
Tal for Rødovre
Han gennemgik også
begge kommuner ligger
tallene for Rødovrepå over 50 pct. af
Herlevkredsen hvor han stemmerne, som blev
kunne konstatere, at
begrundet i en fast
Socialdemokratiet rent kontinuerlig
stemmemæssigt var gået socialdemokratisk
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Anti – mobbe – miljø
v/cand. Jur og fagspecialist i mobning, Helle Rabøl
Hansen & SSP konsulenten Jan Andersen

Kredsformand: Bjarne Kaspersen-Hansen (tv) og
folketingsmedlem Morten Bødskov var arrangører af

Valget skal vindes
mellem valgene
Vores
folketingsmedlem
Morten Bødskov
pegede på, at der var
visse områder i de to
kommuner, vi godt
kunne gøre det bedre.
Han konstaterede også,
at han selv havde haft
et flot valg, idet han
igen var gået frem i
personligt stemmetal.
Og hvis man
sammenlignede med
tidligere valg, så havde
han fået de fleste
stemmer i egen kreds,
hvor før Mogens
Lykketoft og Karen
Jespersen havde kapret
flere stemmer end den
lokale kandidat.
Han pointerede, at
valgene skal vindes
mellem valgene, og at
vi derfor skulle være
aktive med både
uddelinger og
torvemøder. Derfor var
vi også i gang med at
få lavet et

omdelerkorps blandt
medlemmerne til
husstandsuddelinger.
Den konstituerede
partisekretær Lars
Midtiby gennemgik en
række forslag til,
hvordan man kan lave
valgkamp både på
Internettet og de
traditionelle metoder,
men det var der ikke
meget nyt i.
I den korte
efterfølgende debat,
blev der gjort
opmærksom på, at det
var meget godt med
alle disse tal, men at
det i sidste ende gælder
om at have en politik,
der kan sælges.
Desværre var der ikke
tid til en yderligere
debat af emnet, så
derfor inviterer
kredsbestyrelsen til et
politisk debatmøde den
27. februar kl. 19 på
Christiansborg, hvor vi
kan føre debatten
videre.
Det annonceres der

Mobning kan mærke et barn for livet og det kan
stå på i årevis uden,
at hverken lærere eller forældre opdager det.
Ifølge den landsdækkende mobbeundersøgelse fra
2002, bliver 11% af skoleeleverne i Danmark
mobbet af deres skolekammerater, hvilket svarer til
hver 9. barn i en almindelig skoleklasse. Godt nok
er tallet lavere end i 1998, men ikke for gruppen af
permanente mobbeofre. Det vil sige, at den
almindelige mobbeindsats ikke har forandret
skolelivet for de virkelig udsatte skolekammerater,
der ofte lever i dyb ensomhed.
AMOK - Antimobbekonsulenterne står bag Projekt
Mobbeland2005, som handler om at forebygge og
bekæmpe mobning i skolerne. Projektet fokuserer
på at skabe bedre vilkår – også for de
permanentemobbeofre –
ved at aktivere ressourcerne i tilskuerne til at gøre
noget ved mobningen.
AMOK – Antimobbekonsulenterne udtaler på deres
hjemmeside:
Vi taler aldrig om "onde børn", men gerne om
"ondartede mønstre".
Vi irriteres ikke over børne- og ungdomskultur
eller sukker over den nye forældregeneration. Vi
kigger efter muligheder, inddrager alle aktører og
inspirerer til fælles ejerskab i forbindelse med
både forebyggende tiltag og tilstande, der er gået i
hårdknude.
Hvordan er det psykiske undervisningsmiljø i
Rødovre ?
Og kan vi gøre det bedre ? Og hvordan ?
Kom og hør de to konsulenter fra henholdsvis SSP
og AMOK – Antimobbekonsulenterne, Jan
Andersen og Helle Rabøl Hansen, give deres bud
herpå.
Tid: 6 marts 2008 kl. 19,00
Holdnr: 11707 Sted: Valhøj Skole- festsalen
Pris: 65,00
(unge under 18 år gratis adgang)
Tilmeldingen foregår hos AOF Rødovre, tlf. nr.
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Debat

Socialdemokratiet for fremtiden
Af Flemming
Østergaard Hansen,
medlem af
kommunalbestyrelsen.
Som bekendt fik
Socialdemokratiet et
yderst dårligt valgresultat
i november. Jeg er helt
sikker på, at
folketingsgruppen og
partiets ledelse i disse
måneder gør sig mange
tanker om, hvordan vi
kan gøre det bedre næste
gang. Det er på alle
måder glimrende. Men
efter min mening er der
også behov for, at vi
andre tager diskussionen
op. Det nemmeste er jo at
læne sig tilbage og pege
fingre, men det kommer
der sjældent noget godt
ud af. I denne artikel vil
jeg komme med enkelte
pejlemærker, som jeg
mener bør præge
Socialdemokratiets
politik fremover. Jeg vil
dog gerne understrege, at
jeg naturligvis er helt
bevidst om, at mine bud
ikke kan stå
alene.Soocialdemokratiet
skal være et parti for hele
befolkningen, og det
kræver gode varer på alle
hylder.
Lighed er en

vigtig værdi
Et velfærdssamfund skal
kendes på, hvordan vi
behandler de dårligst
stillede medborgere. Det
er hjerteblod for os. Vi
skal konsekvent
prioritere til fordel for de
dårligst stillede. Det
gælder også, når der er
tale om flygtninge- og
indvandrere og andre,
som er kommet ind i en
kriminel løbebane.
Samtidig skal de
offentlige ydelser til
sårbare grupper ikke
bruges som en pisk, men
i stedet, sammen med
uddannelses- og
jobtilbud, som et
springbræt til at
mennesker kan komme
videre i deres tilværelse.
Lighed er en anden vigtig
værdi. Uligheden har
desværre været stigende i
de seneste år. Den lave
starthjælp og loftet over
kontanthjælpen spiller
naturligvis en rolle. Det
samme gør husprisernes
himmelflugt i visse dele
af landet. Her cementerer
skattestoppet den
stigende ulighed. Det er
et stort problem, at
Socialdemokratiet har
tilsluttet sig skattestoppet
og oveni købet givet de
borgerlige partier vetoret

ift. kommende større
skatteomlægninger. Det
burde være muligt for
Socialdemokratiet
offensivt at forklare
befolkningen, at det er
urimeligt, at de rigeste
danskere skovler de
største skattefrie
gevinster hjem, mens
andre må følge
forbrugsfesten fra
sidelinien .
Behov for et tærkt
velfærdssamfund
For at give alle borgere
mulighed for at udnytte
deres potentiale er der
behov for et stærkt
velfærdssamfund.
Ordentlige dagtilbud,
folkeskoler og værdig
ældreomsorg er helt
nødvendig. Det samme
gælder et sygehusvæsen
af høj kvalitet, gode
uddannelser til unge og
voksne, kvalificerede

specialtilbud og boliger
af en ordentlig standard.
Også her kan vi gøre det
bedre.
Det kræver imidlertid en
ordentlig økonomi i
kommuner, amter og de
kommende regioner. I
dag oplever vi desværre
en meget lav vækst i den
offentlige økonomi. Det
er en videreførelse af den
økonomiske politik, som
Nyrup regeringen
fastlagde i den såkaldte
2010-plan. Tidligere var
der en parallel udvikling i
den offentlige og private
økonomi, således at de to
dele af
samfundsøkonomien
voksede nogenlunde i
samme takt. De tider er
nu forbi.
Det betyder, at det
private forbrug buldrer
derudaf, mens den
offentlige sektor sagtner
uhjælpelig agterud. Det
har to konsekvenser. For
det første dårligere tilbud
til borgerne, end det
kunne have været
tilfældet, hvis økonomien
var i orden. For det andet
en vækst i private
løsninger. Det ses i øget
brug af privatskoler,
private sygehuse,
forsikringsordninger osv.
Det medfører, at
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opbakningen til den
offentlige sektor bliver
mindre,
sammenhængskraften i
samfundet smuldrer og
en del af befolkningen
bliver efterhånden ladt
tilbage med offentlige
tilbud af en tvivlsom
kvalitet, uden mulighed
for at vælge de gode
private tilbud, som
andre mere velstillede
borgere i stigende
omfang benytter sig af.
Denne udvikling fører
langsomt men sikkert til
den minimalstat, som
Anders Fogh Rasmussen
drømmer om.
Robust offentlig
sektor
Den offentlige sektor
skal også være robust i
fremtiden. Det kræver,
udover en ordentlig
økonomi, både stærke
kommuner og stærke
regioner. Med
kommunalreformen er
kommunerne blevet
styrket, hvilket er
positivt.
Desværre er regionerne
lagt i et jerngreb,
allerede inden de for
alvor er kommet op at
stå. Socialdemokratiet
bør sætte sig i spidsen

for, at regionerne, på
samme måde som
kommunerne, får
mulighed for at opkræve
skatter, så der bliver
sammenhæng mellem
opgaver og økonomi.
Samtidig skal
regionerne ligesom
kommunerne have
mulighed for at sætte
nye initiativer i gang.
Det blomstrende
kulturliv, som vi finder
mange steder i
Danmark, skyldes i høj
grad amternes indsats.
Regionerne skal også
have mulighed for at
kunne give et bidrag i
Danmarks udvikling.
Med
kommunalreformen er
ungdomsuddannelserne
og de korte- og
videregående
uddannelser blevet
samlet hos staten. Det er
en klar fejl.
Det bør være
regionerne, der har
denne opgave. Derved
vil der kunne ske en
styrkelse af den
regionale udvikling. Til
gavn for hele Danmark.
Også en række
miljøopgaver og driften
af specialinstitutioner på
handicapområdet bør

Kaiwan bliver i Danmark
Kaiwan er en lille kinesisk pige, som kom i
klemme i det danske integrationssystem.

samles i regionerne.
Internationalt skal
Danmark i højere grad
hæve fanen. Ikke ved at
lægge sig i halen på
USA’s præsident
George W. Bush, men
ved at gøre en aktiv
indsats i EU og FN.
Danmark skal fuldt ud
integreres i EUsamarbejdet og vores
ulandsbistand skal igen
op på 1 pct. af BNI.
Samtidig skal vi
konsekvent bakke op om
FN’s virke rundt om i
verden.
Af Jan Hylleborg
Til at starte med kom
Kaiwan til Danmark for
at besøge sin mor. Mens
hun var her, blev hendes
far i Kina syg og kom på

hospitalet, og hendes
bedstemor i Kina kunne
ikke klare at passe
hende, derfor blev der
søgt om
opholdstilladelse for
Kaiwan. Den blev
nægtet med
begrundelsen ”hun kan
ikke tilpasse sig et liv i
Danmark” selvom
Kaiwan gik i skole her i
Rødovre og allerede
havde lært at tale godt
dansk.
Kaiwan var også blevet
medlem af DUI her i
Rødovre, og derigennem
blev der skabt politiske
kontakter, så da Morten
Bødskov sammen med
Erik Nielsen og andre
henvendte sig til
Integrationsminister
Rikke Hvilshøj, kunne
det godt lade sig gøre, at
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Politik

Trafik-anbefalinger
godt nyt for Rødovre

Selv
Venstres
trafikordfører var, efter
DSBs kovending, parat
til at skifte holdning, men
dagen efter var han
banket på plads af
V e n s t r e s
Kort fortalt er konklusionen, at pengene
Ringsted berøres ikke i folketingsgruppe, så han
skal investeres der, hvor problemerne er. rapporten. Men en stadig ikke taler om
Det er godt nyt for Rødovre.
hv ilken fo r bindelse
Venstre anbefaler, men
kun om behovet for flere
Af Morten Bødskov,
analyser.
R ø d o v r e
folketingsmedlem
Sagligheden skal sejre
Venstre holdning er svag.
Rapporten
fra
Den
såkaldt e
Infrastrukturkommission
Nybygningsløsning over
en var ventet med stor
Køge er analyseret som
spænding. Hvilken debat
den bedste af de to
ville den afføde, ville
a l t e r n a t i v e r .
landsdelene bryde ud i
Sa mfu ndsøko no misk ,
kamp om investeringerne
eller ville den ligge Infrastrukturkommission forstående beslutning om miljømæssig og hensyn
grunden til en saglig en et 30årigt perspektiv en ny bro over Femern til naboer til jernbanealternativerne taler alle
prioritering af fremtidens for sine anbefalinger.
Bælt, og
for en forbindelse over
trafikale investeringer?
Det kan synes længe,
Køge.
De saglige hensyn har men omfanget af de
Hvorfor Venstre stadig
tydeligvis vundet i investeringer der peges
k o m m i s s i o n e n s på er enorme og kræver tættere bånd mellem ikke kan beslutte sig
anbefalinger. Kort fortalt enorme summer.
Skandinavien og Europa, vides ikke. Måske fordi
for
er konklusionen, at
er en jernbane over Køge f o r m a n d e n
pengene skal investeres Letbane langs M3
eneste mulighed, hvis Folketingets trafikudvalg,
der, hvor problemerne er. Til alt held for Rødovre den samlede togtrafik Flemming Damgaard
Det er godt nyt for er ”vores” projekter igennem hovedstaden Larsen, er valgt i
Roskilde?
Rødovre. For som en del p r i o r i t e r e t
i skal fungerer.
af
de
s å k a l d t e a n b e f a l i n g e r n e . Til alles overraskelse var Sagligheden skal sejre,
omegnskommuner til Udvidelsen af M3 skal DSB klar med en både i forhold til hvor der
inve st eres
i
Københavns Kommune selvfølgelig færdiggøres, anbefaling af en jernbane s k a l
mærker vi hver dag og udvidelse af Ring 4 og over Køge dagen inden trafikløsninger de næste
generne fra trafikken ind overvejelser om en Ring kommissionsrapporten 30 år og i forhold til en
ny for bindelse t il
og ud af København og 5 er også på tegnebrættet blev offentliggjort.
p å t vær s g e n n e m i anbefalingerne.
Overraskelsen skyldes, at Ringsted.
regionen. Kommissionen S a m t i d i g
t a l e r DSB tidligere har talt for Til efteråret skal
peger derfor også på kommissionen også for et 5. spor gennem Folketinget behandle
behovet for massive en letbane langs M3, som Rødovre. Men 30års- rapportens anbefalinger.
invest eringer i o g p a r t i e t
i perspektivet synes af Den socialdemokratiske
omkring København.
H o v e d s t a d s r e g io n e n have rykket ved DSB, og folketingsgruppe har
Som noget nyt i debatten længe har agiteret for.
inden middag havde De taget stilling; vi støtter en
o m t r a f i k p o l it i s k e Rødovres store sag om en radikale også skiftet Nybygningsløsning, ser
den i sammenhæng med
invest er inger
h a r ny jernbaneforbindelse til holdning.
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Aktivitetskalender

Den 18. februar: kl. 18 gruppe-og FU-møde på rådhuset
Den 25. februar kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær
Den 27. februar kl. 19: Medlemsmøde om aktuel politik i Folketinget
Den 28. februar kl. 19: Velkommen til nye medlemmer på rådhuset
Den 8. marts kl. 11-13: Sildemøde i Viften
Den 10. marts kl. 18 gruppe og FU-møde på rådhuset
Den 15. marts kl. 11-13: Torvemøde ved Islev Torv
Den 27. marts kl. 19: Generalforsamling på Rødovregård
Den 29. marts kl. 11-13 Torvemøde ved Rådhuset
Den 31. marts kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær
Den 2. april kl. 19 i Gunnekær 28: Børne-og skolegruppen
Den 5. april kl. 11-13 Torvemøde i Kærene
Den 12. april 11-13 Sildemøde i Viften
Den 21. april kl. 18 gruppe og FU-møde på Rådhuset
Den 26.april kl. 11 -13 Torvemøde ved Fakta på Fortvej
Den 28. april kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær
Den 1. maj kl. 7. 1. maj fest på Rødovregård
Den 19. maj kl. 18 gruppe-og FU-møde på Rådhuset
Den 24. maj kl. 11-13 Torvemøde på Islev Torv
Den 26. maj kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær
Den 29. maj kl. 19: Budgetmøde på Rødovregård
Den 31. maj kl. 11-13 Torvemøde ved Rådhuset
Den 4. juni kl. 19 i Gunnekær 28: Børne- og skolegruppen
Den 5. juni kl. 12 – 15 Grundlovsfest på Rødovregård
Den 7. juni kl. 11-13 Torvemøde i Kærene
Den 14. juni kl. 11-13: Torvemøde ved Fakta på Fortvej
Udgivelsesplan for bladet 2008:

Nr. 2. Deadline den 9. april
Til trykning den 15.3
Til Citymail den 17.4.
Nr. 3: Deadline den20. maj
Til tryk den 27. 5
Til Citymail den 29.5.
Nr. 4: Deadline den 13. august.
Til tryk den 19.8.
Til Citymail den 21.8.

På grund af overvældende
stofmængde har det været
nødvendigt at udskyde en række
artikler til næste nummer.
Redaktionen
Nr. 5: Deadline den 8. oktober.
Til tryk den 14.10.
Til Citymail den 16. 10.
Nr. 6. Deadline den 10. December
Til tryk den 16. 12.
Til Citymail den 18. december
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Returneres ved varig
Adresseændring til:
Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Dorte Hildebrandt
Tårnvej 227, 5.
2610, Rødovre
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