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SÅ FEJRER VI 100 ÅRS
JUBILÆUM

Jeg skal ikke her anmelde et jubilæumsskrift, der endnu
styrelsesgrupper. Men alt det skal I selv glæde jer til at
ikke er udkommet. Og selv om jeg har været med til at
læse om.
skrive det, kan jeg vel godt lave lidt reklame for det. For
Kvinderne har også haft det svært. Kvindegrupper blev
det har været en spændende opgave at skrive om Rødovoprettet i 30’erne og nedlagt igen for igen at opstå for så
res �����������������������������������������������������
Socialdemokratis 100-årige historie. Det ved jeg, at de
igen��������������������������������������������������������
at blive nedlagt. Kvinderne skulle kun lave fester og
øvrige
skribenter, Frode Olsen, Dora Arvidsen og Annie Ar- udﬂugter
for gamle og handicappede. De ville gerne være
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
noldsen
Petersen også synes.
med
til at agitere, men det ville skiftende bestyrelser ikke
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
Det
er faktisk første gang, der skrives en samlet gennem- have dem
til. I mange år betalte kvinderne også mindre i
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
gang
af partiets historie. Ganske vist blev der i 1956 udgikontingent
end mændene.
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
vet ���������������������������������������������������������������
en jubilæumsavis, i anledning af 50-års jubilæet, men
Agitation
var et af de store programpunkter for de sid�������������������������������������������������������������
den�����������������������������������������������������������
bestod mest af artikler af den daværende fællesfordende
bestyrelser årene igennem. De skulle kontingent������������������������������������������������������������
mand,
Ejner Dahl Nielsen, borgmester Gustav Jensen og
kroner
til at ﬁnansiere valgkampe og partiforeningsarbej���������������
������������������������������������������������������������
Rødovres
folketingsmedlem, den navnkundige Erhard Jade. ���������������������������������������������������������
I dag får vi jo tilskud fra kommunen efter de seneste
�������������������������������������������������������
cobsen.
Så derfor har det også været et temmelig besværvalgtal,
og det har vel mindsket behovet for at få ﬂere pen�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
ligt �������������������������������������������������������
arbejde. Også fordi der i ﬂere årtier ikke har kunnet ﬁn- ge i�����������������������������������������������������������
kassen via kontingentmidler. I øvrigt viste det sig også,
des������������������������������������������������������������
referater fra partiforeningen og senere fra 1946, hvor
at det
var svært at tegne nye medlemmer til trods for, at
������������������������������������
Islev�����������������������������������������������������������
blev dannet, mangler en del referater fra fællesforder blev
gjort store anstrengelser.
���������������������������������������������������
eningen.
ser vi tilbage må vi sige, at Socialdemokratiet stadig
���������������������������������������������������������������� Men
�����������������������������������������������������������
Det
er dog lykkedes at få et nogenlunde samlet billede
er en
meget livskraftig politisk forening. Vi har vundet se
�������������������������������������������
������������������������������������������
ved at�������������������������������������������������
læse protokollere fra de tre foreninger, som har eksi- seneste
ﬁre valg og har de seneste to perioder haft absolut
�����������������������������������������������
steret
siden 1955, hvor Rødovre Nord blev dannet.
ﬂertal�����������������������������������������������������������
i kommunalbestyrelsen. Det siger noget om, at det i
�������������������������������������������������������
Hvad,
man også kan lære af at læse historien, er, at når
dag����������������������������������������������������������
ikke kun er antallet af, hvor mange medlemmer en
����������������������������������������������������������
der�������������������������������������������������������
har været splid og ballade i partiforeningen, så har det
partiforening
har, der gør, at man vinder valg. Det er dej�������������������������������������������������������
kunnet
aﬂæses af valgtallene. Den eneste gang, hvor vi
ligt ���������������������������������������������������������
med mange medlemmer, for det skaber soliditet i en
���������������������������������������������������������
ikke���������������������������������������������������������
er gået tilbage, når der har været splittelse i partiet,
partiforening,
og vi kan da pral af, at vi er langt den stør�������������������������������������������������������������
var ����������������������������������������������������
faktisk, da Erik Nielsen blev valgt som borgmester, selv- ste ���������������������������������������������������������
partiforening i Rødovre med knap 500 medlemmer,
om��������������������������������������������������������
den tidligere socialdemokratiske borgmester, Per Mølselvom
der er langt til de 1800 medlemmer, man var oppe
�������������������������������������������������������������
ler, ����������������������������������������������������������
stillede op på sin egen liste og blev som den eneste på
på først
i 60’erne. Det store medlemstal gav sig dog ikke
����������������������������������������������������������
listen
valgt ind.
udslag
i, at der mødte mage op til politiske møder og ge�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
Som
bekendt har Socialdemokratiet ikke altid haft ﬂertal- neralforsamlinger.
Ofte var der kun 30 til 40 til generalfor�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
let i����������������������������������������������������������
sogneråd og kommunalbestyrelser gennem årene,
samlingerne.
I dag kan vi da glæde os over, at der er
�����������������������������������������������������
men
vi har siddet på formandsposten siden 1929, hvor inmindst
70, der møder op, så aktiviteten blandt medlem������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
spektionsbetjent
Poul Erik Hartvig Klittegaard blev den før- merne
er altså ikke lig med antallet af medlemmer. Men vil
��������
�������������������������������������������������������
ste socialdemokratiske
sognerådsformand. Så i realiteten
da meget
gerne have mange ﬂere.
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������
kunne��������������������������������������������������������
vi også fejre 75-års jubilæum for at have haft kom���������������������������������������
munens
førstemand.
���������������������������������������������������������
Men
lokale stridigheder har der været mange af, allerede
�������������������������������������������������������
fra starten
i 1906, hvor man kunne have fået valgt to mand
������������������������������������������������������������
ind �������������������������������������������������������
i kommunalbestyrelsen, men fordi der var en, som ville
hytte
sit eget skind, blev kun en enkelt valgt. Og siden i
����������������������������������������������������������
30’erne,
hvor den senere sognerådsformand og borgmeHelge
Møller
��������������������������������������������������������������
������������
ster�����������������������������������������������������������
Gustav Jensen sloges med formanden Th. Poulsen, der
Formand
�������
senere blev folketingsmedlem, og op gennem 60’erne,
70’erne og 80’erne, hvor det især var partiforeningerne,
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Kommunalt

Nyt fra kommunalbestyrelsen
Af gruppeformand
Alex Nielsen
Børnepolitik
Børnepolitik der hænger
sammen var udgangspunktet for den lov, som Folketinget vedtog ultimo 2004.
der var tale om en lovændring for Lov om social
service og Lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område (den
såkaldte anbringelsesreform). Loven trådte i kraft
1. januar 2006.
En række undersøgelser
vedrørende anbragte børns
videre livsforløb sammenholdt med resultaterne af
undersøgelser af sagsbehandlingen på børn – og
ungeområdet i en række
kommuner har dokumenteret et behov for en reform
af indsatsen på børne- og
ungeområdet.
Anbringelsesreformen
indeholder derfor bl.a. krav
om øget fokus på den tidlige indsats, på skolegang,
søskende, netværk og
netværksanbringelser. Ankestyrelsen har fået øgede
beføjelser til at kontrollere med den kommunale
praksis.
Bestemmelser i serviceloven
forpligter kommunerne til
at udarbejde en sammenhængende børnepolitik,
der har til formål at sikre
sammenhængen mellem det generelle og det
forebyggende arbejde og
den målrettede indsats
overfor børn og unge med
særlige behov. Loven siger
desuden, at en sammenhængende børnepolitik skal
være skriftligt udformet,

vedtaget af Kommunalbestyrelsen og offentliggjort
inden d. 1. januar 2007.
En del af en samlet børnepolitiks formål er eksempelvis, at anbringelser for
fremtiden skal ses som en
integreret del af en sammenhængende børnepolitik. Anbragte eller andre
udsatte børn skal fortsat
sikres lige muligheder og
adgang til normalområdets
tilbud til børn. Det kunne
for eksempel være i skolen.
Normalsystemet (f.eks. skolen) skal være tilstrækkeligt
rummeligt til, at der ikke
sker unødig udskillelse af
børn og unge med vanskeligheder.
I en sammenhængende
børnepolitik skal der tages
stilling til følgende temaer:
- den tidlige indsats
- den hurtige indsats
- den tværfaglige indsats.
I august 2006 holdes et opstartsseminar for fagpersoner, der arbejder inden for

børne- og ungeområdet.
Der nedsættes arbejdsgrupper, der skal formulere dele
af den sammenhængende
børnepolitik. Oplægget
fremlægges for Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget.
Lektiecaféer i Rødovre Kommune er det seneste skud
på stammen af initiativer
i vort skolevæsen. Fra den
1. i august oprettes der to
lektiecaféer på hver skole i
Rødovre Kommune. En café
for de mindste børn (bhkl.
– 2. kl.) placeret i lokaler
på SFO´en og en café for
elever fra 3. – 9. kl. placeret
i andre lokaler på skolen.
Formålet med lektiecaféer
er:
• At give eleverne hjælp til
at tilegne sig gode arbejdsvaner ved lektielæsning
• At give eleven ”et fagligt
løft” efter langvarigt fravær
ved sygdom eller af anden
årsag
• At hjælpe eleven med
lektier såfremt eleven eller

elevens familie har behov
for hjælp i en kortere eller
længere periode.
Lektiehjælp tilbydes primært i dansk, matematik
og engelsk. Tilmelding til
lektiecafé kan ske fra eleven
selv, elevens forældre eller i
et samarbejde mellem elev,
forældre og elevens lærere
og pædagoger.
Såfremt der aftales tilmeling
til lektiecafé, vil der være
mødepligt i den aftalte periode. Det vil være muligt
at forlænge perioden.
Hvis en elev, elevens forældre og læreren/pædagogen
i fællesskab beslutter at
elevens skal benytte sig
af lektiecaféen, kan der
udarbejdes en aftale om,
hvad der skal arbejdes med
i lektiecaféen, hvor ofte eleven kommer og hvor længe
eleven skal være i caféen.
Aftalerne kan indgås i forbindelse med skole- hjemsamtalerne.
Forældre der mener, at
deres barn kan have behov
3
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berøres) vedrørende daginstitutionernes børnehavepladser
- at der fastsættes et maxbørnetal på de integrerede
institutioner
- at organisationsstrukturen
ændres således, at vuggestuebørn kan overgå til at
være børnehavebørn den
måned, hvori de fylder 2 år
og 10 måneder, i det omfang der er behov for det
- at daginstitutionernes
fysiske rammer gennemgås
for at se på udnyttelsen af
arealer og vurdere fremtidig
fastsættelse af max. antal
indskrevne børn
for at blive tilmeldt lektiecaféen kan kontakte elevens
klasselærer.
Det bliver skolens ledelse,
der udarbejder et forslag til
etablering af lektiecaféerne
på egen skole, og forslaget
forelægges skolebestyrelsen, der herefter træffer
den endelige beslutning
om, hvordan lektiecaféerne
etableres på skolen.
Der orienteres om skolens
tilbud om lektiecafé via
skolens hjemmeside.
Normeringsregler og pasningsgaranti er to uadskillelige begreber, når det drejer
sig om pasning af børn i
daginstitutionerne.
For at opfylde kommunens
pasningsgaranti har Børneog Kulturforvaltningen gennemført forhandlinger med
de faglige organisationer,
hvilket bl.a. betyder
- at der indføres vippenormering (en gennemsnitsnormering, hvor der
kan være forskelligt antal
børn hen over året, uden
at personalenormeringen
4

- at der ansættes en
pædagogisk konsulent
til imødegåelse af de nye
udfordringer på daginstitutionsområdet og, at
udgifterne hertil ﬁnansieres
gennem vippenormeringen.
På baggrund af ovennævnte forhandlinger sker der
en justering af kommunens
ventelisteregler således, at
et barn overﬂyttes til børnehaveplads fra den måned
barnet bliver 2 år og 10
måneder, mod som hidtil
den måned, hvor barnet
bliver 3 år.
Dette betyder ikke, at børn
generelt overﬂyttes til børnehavepladserne tidligere,
men ændringen åbner
mulighed for, at Pladsanvisningen kan udnytte
den eksisterende kapacitet
optimalt i spidsbelastede
perioder.

Regnskab
Regnskab 2006 og servicevækst er i fokus hos Regeringen, der har bebudet et
indgreb i den kommunale
ﬁnansiering i 2007, såfremt
regnskab 2006 viser et
højere niveau for serviceudgifterne end Regeringen
vil tillade. Temaet har været
centralt i de netop overståede forhandlinger mellem
KL og Finansministeren.
Serviceudgifterne omfatter
i hovedtræk kommunens
driftsudgifter, inklusiv de
refusioner vi får fra staten.
Bl.a. de såkaldte forsyningsvirksomheder indgår ikke
i beregningerne. Det er
således driftsudgifter vedrørende byudvikling, boligog miljøforanstaltninger,
vejvæsen, undervisning,
daginstitutioner, ældrepleje,
kultur og administration,
der er i skudlinien.
Som det ser ud nu, forventes der en overskridelse af
servicerammen på ca. 15
mio. kr. i 2006. Overskridelsen stammer primært
fra et forventet merforbrug
på mellemkommunale
betalinger under Børne- og
Skoleudvalgets område, et

forventet merforbrug på
ældreområder og et forventet merforbrug vedrørende
voksne handicappede,
herunder på hjælpemidler
til dem.
Endvidere stammer overskridelsen fra de givne
tillægsbevillinger i 2006,
herunder overførsler af opsparede midler i de decentrale institutioner fra 2005
til 2006.
For at undgå sanktion i
form af en reduktion af
bloktilskuddet i 2007 er det
nødvendigt at der sker en
opbremsning på kommunens serviceudgiftsområder.
Der peges på opbremsning
på centrale serviceområder
og fastfrysning af centrale
og decentrale overførsler,
hvilket betyder, at forbrug i
institutionerne af opsparede
midler til driftsformål må
udskydes til 2007.
Dette er naturligvis ikke
særlig godt og ikke let at
gennemskue, men den
mest lempelige måde til at
undgå, at vi i 2007 mister
millionbeløb i bloktilskud.
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Betonbroen
Reparation af betonbroen
i Vestvolden ud for Rødovre Parkvej er afsluttet for
nogen tid siden, hvilket har
betydet, at borgerne nu og
fremover trygt kan færdes
omkring broen.
Ved et generaleftersyn
i 1995 af kommunens
broer og tunneler blev der
konstateret begyndende
betonskader på stibroen
over Fæstningskanalen ud
for Rødovre Parkvej. Under
det senere udførte eftersyn
viste det sig, at fugtmembranen var ødelagt og
burde skiftes for at undgå
yderligere betonskader. På
den baggrund bevilgede
Kommunalbestyrelsen i
november 2000, 771.000
kr. til reparationerne.
Reparationsarbejderne
skulle koordineres med den
forventede reparation af
den underliggende kloakledning tilhørende Avedøre
Spildevandscenter. Efterfølgende undersøgelser viste,
dels at kloakledningen var
tæt og i god stand og dels,
at betonskaderne var mere
alvorlige end skønnet, så
Kommunalbestyrelsen bevilgede i juni 2004 yderligere 765.000 kr. for udførelse
af dette arbejde.
Det konstateredes dog hurtigt, at der også var skader
i betondækket under fugtmembranen – så arbejdet
blev forsinket og udgifterne
steg yderligere med 62.004
kr.
Men nu har vi også fået en
god bro og endnu engang
blevet belært om, at budgettering af reparationsarbejder er en vovelig affære.
Vestegnens
Brandvæsens
Vestegnens Brandvæsens
budgetforslag for 2007 og
overslagsårene 2008 – 2010

er blevet forelagt for ejerkommunerne, heriblandt
Rødovre, af brandvæsenets
bestyrelse. Budgetforslag
udgør en samlet budgettering for hele Vestegnens
Brandvæsen samt indeholder en kontrakt med
Københavns Brandvæsen
med et andet slukningstog
til støtte for slukningsområdet i Hvidovre.
Det samlede budget
for 2007 udgør i alt
28.548.440 kr., fordelt
på 169.067 indbyggere.
Prisen pr. indbygger udgør
168,86 kr. Rødovre Kommunes andel heraf udgør
i alt 6.164.360 kr., med et
indbyggertal per 1. januar
2006 på 36.506.

Styrelsesvedtægten
Styrelsesvedtægten for
kommunen er blevet
behandlet anden gang,
som det skal ske, når den
ændres.
Grunden er, at der den
1. juli i år nedsættes et
beskæftigelsesudvalg som
konsekvens af en kommende sammenkobling mellem
statens og kommunernes
beskæftigelsesindsats.
Formand for det nye udvalg
bliver socialdemokraten
Annie Arnoldsen Petersen,
der blev valgt ind i kommunalbestyrelsen ved det
seneste valg.
Sundhedspolitik
Sundhedspolitiken i Rødovre Kommune har været
i fokus gennem lang tid.

Kommunalbestyrelsen
vedtog i marts 2005 at udarbejde en sundhedspolitik,
målrettet Rødovres borgere
ud fra visionen om Rødovre
– den sunde by, som den er
formuleret i Kommuneplan
2002-2014 og videreført i
Kommuneplan 2006-2018,
blandt andet under temaet
”livsstil”.
Ansvaret for at komme med
oplæg til sundhedspolitikken har været placeret i en
styregruppe med repræsentanter fra kommunes
forvaltninger. Såvel medarbejdere som borgere har
været inddraget i processen
sundhedspolitikken, og der
har været holdt workshops
og afslutningskonference
for medarbejderne og
dialogmøde for borgerne i
løbet af efteråret 2005.
Arbejdet er mundet ud i
en sundhedspolitik under
følgende overskrifter:
• Livsstil
• Levekår
• Det sociale liv – med fokus på udsatte grupper
• Rehabilitering
• Helhed i sundhedsindsatsen
Hvert tema er delt op i en
række emner, eksempelvis
”alkohol” og ”arbejdsmiljø”,
og for hvert emne er der
formuleret en række målsætninger, som vi vil arbejde for i Rødovre. Disse skal
ses i sammenhæng med
de nationale målsætninger,
som derfor også er nævnt.
For hver målsætning er der
forslag til handlemuligheder, og dermed en konkretisering af hvordan målet
kan nås.

Ruder isættes
Thermoruder
Spejle
Ventilatorer
Blyruder
Råglas
Indramning
Skifterammer
Fotorammer
Forsatsruder
Altanglas i aluminium
Glaskunst
Broderier
Rensning af
gamle malerier

Glarmester
Allan
Olsen
ROSKILDEVEJ 299 B

36 41 20 41
36 70 13 03
POUL OLSENS eftf.
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Grundlovsfest

En halv grundlovsfest
Et skybrud med regn og mega store hagl ødelagde afslutningen af
en ellers vellykket grundlovsfest på Rødovregård. Heldigvis nåede
både borgmeter Erik Nielsen og folketingsmedlem Morten Bødskov
at få aﬂeveret deres grundlovstaler før skyerne åbnede for sluserne

Det hele startede i dejligt
solskin

Det startede med ﬂot solskin. Og trods et manglende landskendt trækplaster
blev lidt over 100 deltagere,
underholdt med musik og
sang af musikeren Nis P.
Der blev spist pølser og
brød til den store guldmedalje, nedsvælget med øl
og sodavand og en efterfølgende kop kaffe eller te, før
borgester Erik Nielsen gik til
mikrofonen for at holde sin
grundlovstale.
Han kritiserede den nuværende grundlov for at
have alt for meget med om,
hvad regenten har af magt
beføjelser i et demokrati,
som vi kender i dag. Der

Nogle få trofaste holdt ved
og blev ude under de overdækkede borde under hele
uvejret
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Grundlovsfest

var også drøje ord til regeringen, som centraliserer så
meget, at der efterhånden
ikke er noget kommunalt
selvstyre. Også kommunalreform udligningsreform og
politi-og retsreform var han
utilfreds med.
Så kom haglene
Solen skinnede stadig, da
Morten Bødskov ﬁk ordet,
men sorte skyer trak op, og
han måtte, da det begyndte
at dryppe, han rykke ind
under det store kastanietræ
for at være i tørvejr. Han
rettede på linie med Erik

Nielsen kritik af den nuværende grundlov og kom
med stærke udfald mod regeringen, som, han mente,
var selvtilstrækkelig og hævet over Folketinget på
grund af ﬂertallet med
Dansk Folkeparti.
Det dryppede lidt mere
da formand Helge Møller
skulle takke Morten Bødskov for hans tale og skulle
råbe vindernumrene af det
amerikanske lotteri op. Og
så startede haglvejret, folk
ﬂygtede fra bordene, der
ikke var overdækket og ind
Rødovregårds lokaler, mens

andre trykkede sig sammen
under bordene med overdækning. Nis P. måtte pakke sit musikgrej sammen og
bære det ind i Rødovregård, og til trods for paraply over kogekarene til de
røde pølser, blev de også
ramt af haglene.
Helge Møller sagde til
Morten Bødskov, at det
måtte have været hans hårde angreb på regeringen,
der gjorde, at Anders Fogh
Rasmussen som en anden
Vor Herre havde åbnet for
sluserne. Resultatet var at
det kun blev en halv grund-

De forsøgte forgæves at beskytte brød-opvarmeren og
kogekarene med paraplyer

lovsfest for de ﬂeste, mens
et par håndfulde blev tilbage og hyggede sig i vejret.
–møl.

7

Landspolitik

Stort drama om
kredsreform
Venstre og konservative sprængte sammen
med Dansk Folkeparti det forlig et enigt
kommunaludvalg var kommet frem til om
den fremtidige kredsreform og stemte egne
forslag igennem for at gavne deres egne
politikere. Det var også lige ved at splitte
Rødovre/Herlev-kredsen ad
Et hovedbestyrelsesmøde,
et forretningsudvalgsmøde
og det første møde i partistyrelsen samt to gruppemøder i den socialdemokratiske folketingsgruppe
godkendte i december og
her i foråret det forslag
til en ny folketings-kredsreform, man var nået til
enighed om i folketingets
kommunaludvalg. Det betød bl.a., at Randers skulle
være en storkreds, at der
kun skulle være en storkreds
på Sjælland, at den store
Glostrup-kreds bestående
af Vallensbæk, Ishøj,
Albertslund, Høje Tåstrup
og Glostrup blev brudt op
samt at Rødovre/Herlevkredsen ﬁk lov til at bestå.
I Københavns omegn. Formålet var at få nogenlunde
lige store valgkredse:
Hvidovre
36.166
vælgere (- 20 %)
Lyngby 38.194 vælgere
Gladsaxe
44.908
vælgere
Brøndby-Ishøj-Vallensbæk
46.433 vælgere
Rødovre-Herlev 46.504
vælgere
Gentofte
49.573
vælgere
Ballerup-Glostrup
49.584 vælgere
Høje Taastrup-Albertslund
50.679 vælgere (+ 12 %)
Det var man godt tilfredse
med i Rødovre/Herlev-kredsen, som, da kredsen og
de to partiforeninger blev
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spurgt, bakkede op bag
forslaget.
Men det skabte røre i Hvidovre, som blev skilt ad fra
Brøndby og i Glostrup, som
ikke ville lægges sammen
med Ballerup, men hellere
ville lægges sammen med
Rødovre, hvorefter Herlev
skulle lægges sammen med
Ballerup. Rent logisk kunne
der være fornuft i at lægge
Glostrup og Rødovre sammen til én kreds, men da
en Rødovre/Glostrup-kreds
ville blive mindre end Rødovre/Herlev-kredsen, og der
har været et ualmindeligt
godt samarbejde mellem
Rødovre og Herlev i mange
år, fastholdt partiforeningerne i Rødovre og Herlev,
at de ikke ville skilles.
Amtsformand på slap line
Især fra Hvidovres folketingsmedlem Per Kaalund
blev der gjort store bestræbelser for at ændre kredsindelingen. Også amtsformand, nu regionsformand
Eva Amdisen optrådte på
slap line. Hun var uden at
konferere med kredsformændene eller amtsbestyrelsen gået sammen med
borgerlige kredsformænd
om at ændre opdelingen i
Københavns Omegn, så der
skulle være en kreds mindre
end foreslået. Endelig var
Glostrups borgmester
Søren Enemark en indædt
modstander af at Glostrup

skulle lægges sammen med
Ballerup. Han ﬁk foretræde
for kommunaludvalget,
hvor han blev spurgt om,
hvad de andre borgmestre
mente og sagde her at
også Rødovres borgmester
Erik Nielsen havde udtrykt
ønske om, at Rødovre
skulle lægges sammen med
Glostrup. Erik Nielsen turde
dog ikke sige det offentligt,
fordi partiforeningen i Rødovre var imod.
Disse udsagn ﬁk i sidste
øjeblik, før der skulle skrives
betænkning, især Venstres
medlemmer i kommunaludvalget til at presse især
socialdemokraterne til indrømmelser bl.a. med et krav
om, at Rødovre og Glostrup
skulle lægges sammen og
Herlev skulle lægges sammen med Ballerup.
Møde med Pia Gjellerup
Da det gik op kredsens
folketingsmedlem Morten
Bødskov og kredsformand
Bjarne Kaspersen Hansen ﬁk
de indkaldt kredsbestyrelsen til et møde i Folketinget
lørdag den 27. maj med
den socialdemokratiske
ordfører Pia Gjellerup.
Her redegjorde Pia Gjellerup for situationen bl.a.,
at man havde givet sig på
spørgsmålet om at dele
Sjælland op i to storkredse,
hvilket havde været et
krav fra Venstres gruppeformand og formand for

kommunaludvalget, Svend
Erik Houmand, som ville få
svært ved at blive valgt i én
storkreds for Sjælland. Og
et krav om, at Rødovre og
Herlev skulle skilles. Og da,
der skulle skrives betænkning i kommunaludvalget
mandag, så var gode råd
dyre.
Man blev enige om, at de
to borgmestre i Keld Hansen i Herlev og Erik Nielsen
i Rødovre skulle søge at
kontakte de borgerlige
politikere i deres respektive
kommunalpolitikere for at
få dem til at kontakte deres
partifæller i kommunaludvalget med argumenter om,
at en splittelse af kredsen
havde stor modstand i de
to kommuner. Da Erik Nielsens navn var taget forfængeligt af Glostrups borgmester Søren Enemark, skulle
han søge foretræde i kommunaludvalget mandag.
Desværre var det umuligt
for Erik Nielsen at deltage,
fordi han som formand
for ansættelsesudvalget i
Rødovre Kommune hele
mandagen havde indkaldt
fem personer til ansættelsessamtale om posten som
teknisk direktør.
Folketingets formand
tager afstand
I stedet skrev han et brev
til kommunaludvalget,
hvor han tilbageviste Søren
Enemarks påstand og

Landspolitik

Løkkes ideologiske
felttog
Af Vibeke Storm Rasmussen, formand Region Hovedstaden

argumenterede for, hvorfor
han og kommunalbestyrelsen ønskede at Rødovre og
Herlev forblev én kreds, og
Herlevs borgmester Keld
Hansen mødte op i kommunaludvalget i stedet.
Samtidig kontaktede de to
borgmestre de borgerlige
kommunalbestyrelsesmedlemmer i de to kommunalbestyrelser, og de lovede at
rette henvendelse til deres
partifæller i kommunaludvalget.
Det gav resultat. Rødovre og Herlev forbliver én
kreds.
Derimod blev der ikke
noget forlig om hele
kredsreformen, idet Venstre, konservative og Dansk
Folkeparti sprængte forliget
ved sammen at fremsætte
ændringsforslag og ﬁk dem
vedtaget. Det betyder bl.a.,
at Randers bliver delt op i
ﬁre mindre kredse i stedet
for én stor, ligesom der sker
ændringer i opdelingen af
Århus.
Sprængningen af kredsindlings-forliget gav selvfølgelig knubbede ord fra
oppositionen, men mest
bemærkelsesværdigt er de
vel, at formanden for Folketinget, Christian Mejdahl
har udtalt, at han mener,
at det var for dårligt, at
regeringspartierne og
Dansk Folkeparti sprang fra
forliget.
–møl.

Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at han vil skabe et sundhedsvæsen i verdensklasse. Men konsekvensen af regeringens politik bliver i stedet et udpint offentligt sygehusvæsen for de ﬂeste – og privathospitaler for de rige. Det ved Lars
Løkke Rasmussen godt, men han
siger noget andet.
Patienter strømmer i disse år til
sygehusene ikke blot i Danmark, men
i hele den rige del af verden. Nye og
dyre behandlinger bliver mulige. Vi
har råd til at sørge for, at syge får en
god og hurtig behandling. Og det
skal vi.
Regeringen skruer forventningerne
i befolkningen i vejret, men vil ikke
betale regningen. Fra næste år skal
ingen fx vente mere end en måned
på behandling i det offentlige sygehusvæsen. Er ventetiden længere, har
patienten ret til at blive henvist til et
privathospital.
Så vidt så godt. Hvis altså de nye
regioner får penge til at levere alle de
nye behandlinger og holde trit med
det øgede antal patienter, der følger
med.
Men virkeligheden er en anden.
Region Hovedstaden mangler èn mia.
kr. for blot at føre det nuværende niveau fra 2006 videre i 2007. Dertil
kommer et behov for yderligere
mindst 600 mio. kr., hvis vi blot skal
realisere presset bl.a. som følge af én
måneds ventetid. Men det passer ikke
ind i selv samme regerings skattestop
og krav om lav vækst i de offentlige
udgifter.

store besparelser. På sigt når de nye
sygehusplaner er ført ud i livet, vil der
naturligvis være millionbeløb at hente.
Men det hjælper ikke nu og her, hvor
regionerne står og mangler milliardbeløb.
Samtidig bliver der kælet for privathospitalerne med takster, som sundhedsministeren selv har fastsat – på et
højere niveau end det, de offentlige
sygehuse kan gøre det for. Og mens
regionerne vil få et stramt loft over
udgifterne, vil privathospitalerne kunne behandle løs til fuld takst – betalt
af de regioner, der ikke må bruge ﬂere
penge.
Enhver kan sige sig selv, at det ikke
hænger sammen. Derfor kan det kun
være led i en bevidst strategi, der
langsomt, men sikkert, udhuler det
offentlige sygehusvæsen på bekostning af privathospitaler. Det bliver
dyrt. Og med skattestop er der kun
én vej ud af den misere, nemlig brugerbetaling.
Er det virkelig den vej, et ﬂertal i
Folketinget vil gå? Hvis svaret er nej,
må man give de offentlige sygehuse
ordentlige økonomiske vilkår fremover. Og det indebærer, at Folketinget må være indstillet på, at vi fremover følger med den udgiftsvækst,
der er i andre lande, i stedet for den
lavvækst, der har været i de danske
sundhedsudgifter siden begyndelsen
af 1980’erne. Det er hele vores veldrevne offentlige sundhedsvæsen,
der står på spil.
Vi skal følge med udviklingen og
ikke sættes i en afviklingsspiral – hvis
vi skal have et sundhedsvæsen i verdensklasse!

Kælet for privathospitalerne
Regeringens svar på den modsætning
er urealistiske krav om rationaliseringer
på sygehusene. Regeringen vil postulere, at strukturreformer vil føre til
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100 års jubilæum

Tilmelding til
jubilæumsfesten
Vi håber, at rigtig mange vil deltage i 100 års festen kl. 18 på Tinderhøj skole på
jubilæumsdagen den 19. august.
Jubilæumsudvalget har været og er i fuld gang med at arrangere festen. Ud over
en middag, der arrangeres af den kendte kok Søren Gericke, bliver der masser af
underholdning. Vi har engageret os med repræsentanter fra Rødovre Revyen og
dele af B 77’s mandskor, som vil synge sange, vi alle kan synge med på, ligesom
de vil optræde med forskellige underholdende indslag.
Festtalerne bliver først og fremmest vores tidligere folketingsmedlemmer Kjeld
Olesen og Dorte Bennedsen. Desuden vil vi til samtlige deltagere i festen uddele
jubilæumsskriftet om Socialdemokratiet i Rødovre. Efter middagen og underholdningen spiller orkestret ”Tequila Sunrise” op til dans.
Ud over middagen vil der være mulighed for at købe øl og vin til rimelige priser.
Prisen for at deltage i denne jubilæumsfest er 150,00 kr. pr. person, som du/I kan
indbetale via giro eller elektronisk overførsel reg. nr. 1551 konto nr. 5530520.
Girokortet kan rekvireres ved henvendelse til Dorit Svendsen på tlf. nr.
3670 2868.
Når din/jeres indbetaling er registreret, vil du/I få tilsendt en adgangsbillet, som
skal medbringes til festen.

Tilmeldingsfristen til jubilæumsfesten er den 1. august 2006.
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Invitation

Jubilæum 100 år
Lørdag den 19. august 2006
Partiet kan fejre 100 års jubilæum den 19. august 2006.
I den anledning inviteres alle partiets medlemmer til reception, som
holdes på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre
Vores kreds i Rødovre blev dannet på Damhuskroen for,
Ja 100 år siden, i samarbejde med Vanløse.
Ved receptionen, vil der være historisk tilbageblik,
gennem de sidste 100 år.
Reception vil foregå i tidsrummet kl. 11,00 – 14,00.
Der vil være mulighed for at nyde øl, vand og lidt spiseligt.
Alle er velkomne.

Jubilæumsudvalget
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Indlæg

Håbløst eller…
Man skal bevare troen og
håbet. Det siger de i hvert
fald i de kirkelige kredse
– men når det gælder de
politiske cirkler, så er det
svært at tro på, at formlen
»bevar troen og håbet«
også holder, når det gælder
vort partis evne til at skabe
politiske troværdighed/interesse
Det viser to katastrofevalg
– og det viser især de månedlige meningsmålinger
gennem de seneste år.
Lykketoft aﬂøste Nyrup
og Helle Thorning aﬂøste
Lykketoft – men uanset
frontﬁguren synes danskerne ikke rigtig at have mod
på at stemme på os i særlig
stor udstrækning. I hvert
fald ikke, når det gælder
Folketinget.
Jeg troede på Helle Thorning – og troede, at hun
kunne skabe den fornyelse
og dynamik, som skulle til
for at vi atter kunne gå frem
i meningsmålingerne. Desværre tror jeg ikke længere
på det projekt. Tiden er
forpasset – og det seneste
oplæg til Velfærdsreformen
var blot en lang oplistning
af, at ﬂere skulle have mere
– præcis som i industrisamfundets kronede dage.
Også måske er det rigtigt,
at der blot skal drejes en
smule op for alle håndtag
og møtrikker – men min
fornemmelser for rigtigheden i de politiske valg,
der er truffet – er meget
sårbare og tvivlsomme.
Et af de store debatemner
er efterlønsordningen – og
den lander sikkert et sted
mellem 60 og 65 år. Hvad
skal vi så gøre bagefter,
når velfærdsreformen er
på plads. Hvad skal vi så
diskutere? Hvor er det lige,
at vi skal sætte ind? Hvor er
det, at der skabes politiske
12

det handler nok så meget
om at skabe den fornødne
inspiration, interesse og
lyst til at få ﬂere end de få
til at diskutere og forholde
sig. Med andre ord. Der
mangler en vision, der kan
bruges som rambuk til at
skabe fornyet gejst og liv i
partiet.

tanker, som kan nære sjæl
og krop?
Vi mangler inspiration og
nerve i det, vi foretager os.
Hvad er forskellen
Forleden spurgte en af mine
venner, hvad forskellen er
på den konservative retsordfører og så den socialdemokratiske ditto? Den var svær
– meget svær endda!
Jeg kunne ikke forklare min
ven, hvor det var, at de to
partier adskilte sig i synspunkter til den konkrete
retspolitik. Og man kunne
sikkert stille det samme
spørgsmål på en række andre felter og nå til samme

noget triste resultat.
Jamen, hvad er det så du vil
– ud over bare at kritisere
de siddende folketingsmedlemmer etc.
Det er et rigtig godt spørgsmål, som ikke har noget
endegyldigt svar.
Måske vil jeg bare gerne
have nogle politiske tillidsfolk siddende på Tinge,
som ville lave ordentlig
socialdemokratisk politik,
der tog udgangspunkt i
nogle af vore kerneværdier
og som forstod, at det at
bedrive politik ikke kun
handler om overﬂade-indslag i en tv-avis på den ene
eller anden kanal - men

Hvad vil vi selv
Stort set samtlige danskere ved godt, at Socialdemokraterne ikke kan
lide Anders Fogh og hans
regering. Jamen, hvorfor
fortsætter vore tillidsfolk så
med at køre i den samme
rille med bredsider mod
regeringens forskellige
forslag i stedet for at bruge
kræfterne på, hvad vi selv
gerne vil nu og fremover.
Det er det vælgerne gerne
vil vide. Og de vil især gerne
kunne se, at der forskel på
væsentlige stræk mellem en
socialdemokrat og en venstre/konservativ politiker.
En af Dansk Folkepartis
ynglings-bemærkninger,
om hvorfor det går dem
så godt rent vælgertilslutningsmæssigt er, at de er i
overensstemmelse og kontakt med vælgerkorpset.
Det er Socialdemokraterne
ikke i samme omfang. Og
jeg tror desværre, at det er
rigtigt.
Det kan godt være, at vi
partimæssigt skal endnu
længere ned af meningsmålingernes ubarmhjertige
registreringer før der sker
noget nyt. Men vi har brug
for et opgør med den nedadgående stilstand, der har
præget partiet de seneste
par år.
God råd modtages – og bør
sendes ind til MF’erne…
Fl. Riedel

Diverse

Besøg på den nye
genbrugsplads
Rødovres genbrugsplads Tostegård er blevet renoveret, og kommunalbestyrelsen har besluttet, at den
fremover skal bestyres af kommunens eget personale,
ligesom der vil ske en ændring af betjeningen af genbrugspladsens kunder.
Derfor har partiets miljø-og teknikudvalg besluttet,
at det vil stå for en fremvisning af den nye genbrugsplads for partiets medlemmer.
Det vil ske den 17. august kl. 17, hvor man mødes på
genbrugspladsen på Nyholms Alle næsten helt oppe
ved Korsdalsvej. Alle medlemmer er velkomne.

Mange til 1. maj
Loen var fyldt, da Socialdemokratiet i år holdt 1. maj.
Mere end 100 var mødt
op for at synge med på
”De gode mænds” gode
melodier.
Desværre var der på grund
af sygdom afbud fra Leif
Flemming Jensen. Til
gengæld var der så mange
ﬂere klapsalver til de to
talere Morten Bødskov og
Erik Nielsen, som begge

var i krigshumør i forhold
til regeringen og dens
handlinger. Alle roste arrangementer, som selvfølgelig gentages næste år til
1. maj.

Farvel og tak til
Jette Hjordt
Efter 20 år i AOF sagde
Jette Hjordt farvel ved en
reception den 14. juni i
Foreningshuset, hvortil AOF
ﬂyttede for et lille års tid
siden.
Jette har været en yderst
populær og dygtig leder, som vi kommer til at
savne. Hun har trods svære
økonomiske tider, især, da
AOF måtte gå ind og redde
daghøjskolen, formået at
få masser af elever til AOF’s
kurser og arrangementer.
Hun har også været initiativtager til mange af de
såkaldte 10 pct. arrangementer, hvor man gratis har
kunnet komme til debataftener, og har efter daghøjskolen reelt lukkede, fået
rigtig godt fat i de mange
indvandrere og ﬂygtninge,
som ikke har kunnet få bidt
sig fast i arbejdsmarkedet.
Den undervisning, der gives
til netop disse kredse har
fået rigtig mange i gang.
Socialdemokratiet vil sige
Jette mange tak for det
gode samarbejde, og vi

Flittige hænder savnes

håber, det vil fortsætte når
den nye leder, Marianne
Maxø tager over. Hun er
også kendt af de ﬂeste, som
frekventerer AOF, idet hun
i ﬂere år har været ansat på
AOF’s kontor her i Rødovre.

Som det måtte være alle bekendt, så fejrer vi jubilæumsfest den 19. august.
I den anledning søger festudvalget nogle ﬂittige
hænder, der dels kan være med til at pynte op og
rydde op bagefter og dels nogle som tør gå i køkkenet og hjælpe Søren Gericke med at lave maden.
Det sidste må da være en oplevelse.
Er der nogen, som har mod på disse opgaver,
bedes de henvende sig til vores aktivitetsformand,
som også er formand for festudvalget, Dorit
Svendsen. Hun har telefon 36 70 28 68 og e-mail
dssm@pc.dk

13

Navne og adresser
Formand:
Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
Næstformand:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Hovedkasserer:
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1. th.
3672 2002 / 44bla@webspeed.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
Hanne Kjærulff, Engdiget 10 B st. tv.
3670 6850 / hanne_kjaerulff@net.dialog.dk
Sekretær:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@oﬁr.dk
Aktivitetsformand:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
3670 2868 / dssm@pc.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Jens A. Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042 /
Jean Jensen, Plovstrupvej 4
3641 4374 / jlj@kts.dk
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
3670 4836 / kogust@mail.tele.dk
Dorte Hildebrandt, Låsbyvej 26
3670 2891 / aagaard@aagaard-el.dk
John Hedegaard, Lucernevej 112
3641 2928 / lunavej@get2net.dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Margit Grenaae, Espely 20
3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
Bestyrelsessuppleanter:
Safdar Sethi / Nørrekær 18, 10. tv.
3648 5248 /
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv.
3670 9534 / elprepsig@yahoo.dk
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
3641 1860 / kirsten-ﬁnn@get2net.dk
Revisorer:
Bente Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
3670 7641 / eri.hill@mail.tele.dk
Revisorsuppleanter:
Lars O. Lauritzen, Maglekær 2, 1. tv.
3648 0677 / lotto7@get2net.dk
Erik Kvist, Fortly 2 E
3670 7874 / ekvist@email.dk

14

Fanebærere:
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@oﬁr.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekær 28, 1. / 3672 5610
Hjemmeside: socrodovre@socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2006:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
3637 7001 / erik.nielsen@e-posthus.dk
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
3672 0436 / britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming Østergaard Hansen, Auroravej 21 C
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Vivi Skriver,
2064 9025 / vivi.skriver@e-posthus.dk
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
3670 3817 / alex.nielsen@e-posthus.dk
Ahmed Dhaqane, Brandholms Allé 5 B 3. tv.
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Dora Arvidsen, Horsevænget 282
3641 1831 / dora.arvidsen@e-posthus.dk
Grethe Kujack, Brandholms Allé 5 B 1. th.
3670 7448 / grethe.kujack@e-posthus.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6
3670 0608 / jko@e-posthus.dk
Annie Petersen, Fortvej 6 B
3641 6685 / annie.petersen@e-posthus.dk
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27
4484 6085 / j-j-j@e-posthus.dk
Amtsrådsmedlem/Regionsrådsmedlem:
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / leifﬂemming@ar-kbhamt.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730 Herlev
4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 21, 2. th., 2300 Kbh. S.
3257 2276 / 3337 4008 / smorb@ft.dk
DSU-Rødovre:
René Hansen, Foreningshuset, Højnæsvej 63
DUI-Rødovre:
Gunnekær 28, 1.
Leif Olsen, Lørenskogvej 26
3670 0670 / leif.olsen@lic.mail.dk
Lis Olesen, Jyllingevej 177
4670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Rødovre-Kanalen:
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / leifﬂemming@ar-kbhamt.dk
Bladet Socialdemokraterne:
Helge Møller, Skodborgvej 3
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk

Aktiviteter

Aktivitetskalender
Den 12. juni

kl. 18:

Gruppe-og FU-møde på rådhuset

Den 26. juni

kl. 19:

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28.

Den 12. august

kl. 19-21:

Teknik-og miljøudvalget hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282

Den 17. august

kl. 17:

Medlemsmøde: Se den nye genbrugsplads Tostegård.

Den 19. august

kl. 11-14:

100 års jubilæumsreception på Rødvregård

Den 19. august

kl. 18:

100 års jubilæumsfest på Tinderhøj skole.

Den 21. august

kl. 18:

Gruppe og FU-møde på rådhuset.

Den 2. august

kl. 19:

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28.

Den 30. august

kl. 19:

Budgetmøde på Rødovregård.

Den 13. september

kl. 19:

Årsmøde i Rødovregård

Den 11. oktober

kl. 19-21:

Teknik- og miljøudvalget hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282

Den 14. november

kl. 19-21:

Teknik-og miljøudvalget hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282

Den 5. december

kl. 19-21:

Teknik-og miljøudvalget

Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre 2006

Nr. 4. Deadline den 10. august

Aﬂeveres til postvæsnet den 17. august.

Nr. 5. Deadline den 12. oktober

Aﬂeveres til postvæsnet den 26. oktober.

Nr. 6. Deadline den 7. december

Aﬂeveres til postvæsnet den 14. december

Den førende lokalradio sender
hver dag fra kl. 13 til 18

Rødovre Kanalen
– mere end blot musik
15

Vinduespolering

ABCELL SERVICE
Gratis og uforbindende tilbud
Fortrinsvis erhverv, men også privat
Udførelse af alle former for vinduespolering såvel i abonnement som ad hoc.
Som standard aftørres alle kanter, rammer og bundstykker for vandspild. Alle
ruder eftertjekkes og eventuelle løbere, streger o.lign. bortpoleres.
Tilstandsrapport efter endt polering

Kontor: 36 72 85 85 . Mobil 22 57 23 45

Tlf. 36 70 18 45
Fax 36 41 17 05
www.gs-glarmester.dk
Gå til

Facetslibning af spejle og glas
efter opgave
Indramning af billeder
Speciale i UVA-limede glasmontrer
Indsætning af ruder
Forsikringsarbejde
Facadearbejde
Renovering og udskiftning af
vinduer og døre

59 år med glas i Rødovre

GLAS fagmanden

Hvis en rude
De balder
36 70 18 40
De kalder

Glarmesterarbejde med garanti

Socialdemokraterne i Rødovre
v/Hanne Kjærulff
”Damhushave”
Engdiget 10 B st. tv.
2610 Rødovre

Returneres ved varig adresseændring
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