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Endnu en succesfuld grundlovsfest
Alle siddepladser var besat og mange måtte stå op, da partiet holdt sin 14. grundlovsfest på
Rødovregård, hvor der blev spist grill-pølser og drukket øl, vin sodavand og kaffe i dejligt
solskinsvejr. . Der blev lyttet og klappet af de tre oplagte grundlovstalere Folketingets formand
Mogens Lykketoft, folketingsmedlem Morten Bødskov samt formanden for kommunens social-og
sundhedsudvalg Britt Jensen. Og der blev sunget med på vores faste grundlovsdag musiker Nis
P.’s dejlige melodier. Se ﬂere billeder på side 6.
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Leder

Et mærkeligt valg
Mediernes personﬁksering i dansk politik var afgørende
for Dansk Folkepartis ﬂotte valg til EU-parlamentet.
Omvendt kan man sige, at mediernes manglende
interesse for afstemningen om patentdomstolen, som
Dansk Folkeparti var imod, gav et stort ﬂertal for at
Danmark afgav suverænitet og gik ind for at der
indføres en patentdomstol.
En påstand måske.
Men når man fulgte valgkampen til EU-valget, så kørte
medierne efter de første meningsmålinger, som viste, at
Morten Messerschmidt ville få et kanonvalg med fuld
kraft på hans popularitet. Der var masser af interviews
med ham i de landssækkende aviser, ligesom TV og
radio fulgte med hele vejen op til valget. Og når man
fulgte valget på tv var Morten Messerschmidt næsten
hele tiden med i billedet på skærmen, endda når han var
på besøg i de andre partiers valgfester.
Når journalisterne af og til forsøgte at stille ham
spørgsmål om f.eks. hvorfor han var imod
patentdomstolen, svarede han, at det var fordi, der var
mange virksomheder, som var imod. Når han så blev
spurgt, om han kunne nævne nogen, gav han navnene
på et par virksomheder, som bl.a. TV2 besøgte for at
høre, om det var rigtigt. Det var det ikke. Han sagde
også, at Advokatsamfundet var imod. Jyllandsposten
fulgte den historie op med, at spørge advokatsamfundet
om det var rigtigt. Svaret var nej. Men ingen andre
fulgte op på det for at betvivle hans troværdighed. Han
var jo den store favorit til at få et meget stort valg.
Ingen af de andre politikere ﬁk nogen opmærksomhed,
som kunne måle sig med den, Morten Messerschmidt
ﬁk. Han var jo en vinder, før han havde vundet valget.
Man må dog erkende, at DF’s slogan “Mindre Europa mere Danmark” var noget, som jeg mener, var med til at
give DF et godt valg.
Jeg oplevede selv Morten Messerschmidt for fri
udblæsning, da vi sammen med DF arrangerede et
duelmøde mellem vores spidskandidat Jeppe Kofod og
Morten Messerschmidt på Rødovregård. Jeg har aldrig
oplevet en politiker, bortset fra Mogens Glistrup, som
var så populistisk og demagogisk som Morten
Messerschmidt. Selv Jeppe Kofod syntes det var for
meget, når Messerschmidt i stedet for at tale om EU
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begyndte at tale om, at Socialdemokratiet havde
overlevet sig selv, og at det var , Svend Auken, Ritt
Bjerregård, Mogens Lykketoft og Poul Nyrup
Rasmussen, “Firebandenens” skyld, at der ikke mere var
et rigtigt socialdemokrati.
Som svar ﬁk Jeppe Kofod at vide, at hvis han ikke
kunne tåle mosten er på mødet, så ville han heller ikke
kunne tåle den i EU-parlamentet. Og sådan blev det ved,
hver gang Jeppe Kofod var saglig f.eks. med spørgsmål i
forbindelse med DF’s krav om grænsekontrol, om
hvordan det skulle kunne lade sig gøre, og hvordan
kontrollen skulle foregå. Så var svaret blot, at
grænsekontrol ville standse alle de røvere og tyve, der
svømmer ind over grænsen.
Når man så ser på resultatet af afstemningen om
patentdomstolen, hvor der var et stort ﬂertal, som
stemte for, var der ikke mange reportagere i TV og de
skrevne medier om for eller imod, bortset fra indlæg fra
forskellige organisationer.
Der var nogle enkelte meningsmålinger, men ellers var
det ikke det, journalisterne interesserede for. Alligevel
var der et stort ﬂertal som stemte ja, men det var ikke
mediernes skyld.
Ser man på, hvordan de to valg gik her i Rødovre/
Herlev-kredsen, så var der til afstemningen om
patentdomstolen 14.329 stemmer for og 10.774 stemmer
imod. Ser man på stemmetallene til EUparlamentsvalget ﬁk Liste A 6131 stemmer, mens Dansk
Folkeparti ﬁk 7611 og på 3. pladsen SF med 2957
stemmer.
På liste A ﬁk Jeppe Kofod 2314 personlige stemmer,
mens Kathrine Alexandrowic blev nr. 2 med 934
stemmer.
Mens Morten Messerschmidt ﬁk 5938 personlige
stemmer, nr. 2 på listen ﬁk 75 stemmer.
I region hovedstaden gik partiet tilbage med 0,9 pct. af
stemmerne, mens Dansk Folkeparti ﬁk frem med 8 pct.
På liste A ﬁk Karina Alexandrowic 7349 stemmer, og
blev dermed nr. 2, mens hun i hele landet ﬁk 11.411
stemmer og blev nummer 6 på liste A.
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Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen
Udviklingsområderne er:
• Rødovre Nord
• Islevdal Erhvervskvarter
• Korsdalskvarteret
• Bykernen
• Rødovre Syd.
En af de større drøftelser omhandler
Rødovre Nord og Islevdal
Erhvervskvarter, som på grund af den
kommende letbane i ring 3 får status
af stationsnært. Det betyder, at der
dermed kommer nye og udvidede
byggemuligheder i disse to
udviklingsområder – netop pga.
stationsnærhedsprincippet.
Der er rigtig mange spændende planer
i den kommende kommuneplan, som
vil medvirke til spændende vækst i
Rødovre.

Endelig vedtagelse af
temarevision af kommuneplanen
I det seneste år har vi arbejdet med
revision af den nuværende
kommuneplan. Det er ikke en total
revision af kommuneplanen, men en
temarevision, der indeholder nogle
helt konkrete temaer.
Revisionen af kommuneplanen er en
delvis revision af den nuværende
kommuneplan 2010-2022. Det betyder,
at alle de øvrige ting, der står i
kommuneplanen i dag også efter
vedtagelsen af temarevisionen.

Temarevisionen har været til høring
og der har været afholdt en række
borgermøder sidste år for at gøre os
klar til vedtagelse af den endelige
temarevision af kommuneplanen.
Vi har med temarevisionen diskuteret
en revision af fem udvalgte
byudviklingsområder med bolig- og
erhvervsudvikling som
vækstgenerator. Det har vi brug for i
Rødovre for på denne måde at ændre
vores borgersammensætning og sikre
indtægter til fortsat at ﬁnansierer
vores velfærd og høje serviceniveau.

Lokalplan 130 – for
den tidligere SPF-grund
Med lokalplan 130 bliver der lagt op
I den seneste tid har
kommunalbestyrelsesmedlemmerne
til,
diskuteret lokalplan 130, som den
- at der opføres
hedder, der omhandler Islevgård Allé
etagebebyggelse til blandet
5 (det tidligere Statens Pædagogiske
bolig og erhverv mod
Forsøgscenter og Ungdomsbyen).
Slotsherrensvej,
Dette område er et af de helt centrale
byudviklingsområder i
- at der etableres en tæt-lav
Kommuneplan 2014 - 2026.
boligbebyggelse i områdets
I løbet af sommeren 2014 vil de sidste
vestlige del
aktiviteter omkring Ungdomsbyen
blive afviklet og derfor er der brug
- at der i områdets østlige del
for en ny lokalplan, der skal bidrage
laves et grønt parkområde
til, at styrke bylivet i Islev. Målet er
med offentlig adgang
helt klart at skabe en god
sammenhæng mellem SPF-området
Lokalplan 130 har været til høring og
og ID linjen (Islevbrovej).
der har også været afholdt et
borgermøde i marts måned i Islev,

hvor alle har haft mulighed for at
komme til orde.Der er kommet en del
høringssvar, som både er positive og
mindre positive overfor lokalplan
130. De forskellige høringssvar
handler bl.a. om: Bygningshøjder,
øget traﬁk, parkeringspladser,
anvendelser, traﬁkstøj, bebyggelsens
ydre fremtræden, byggelinjer,
bebyggelsesprocenter, bevaring,
miljø, Islev som helhed.
Især støjgener og bebyggelse ud mod
Slotsherrensvej på 4 etager har givet
anledning til ﬂere høringssvar. Det er
dog vurderingen fra teknikkerne, at
ændringerne for området ikke vil
medføre ret meget ekstra støj.
De forskellige høringssvar har
medført enkelte ændringer i
lokalplanforslaget, som skal besluttes
endeligt på sidste
kommunalbestyrelsesmøde i juni
2014.

Etablering af ungecenter
Børne- og skoleudvalget har netop foreslået, at der etableres et ungecenter på Milestedet.
Ungecenteret skal bestå af skole og rådgivning. Derfor lægges der op til, at 10. klasseskolen overﬂyttes til Rødovre
Kommunale Ungdomsskole og at der efterfølgende etableres rådgivningsfunktioner med fx. PPR, SSP, Jobcenter og
ungdommens uddannelsesvejledning.
Formålet er, at et ungecenter skal medvirke til at fastholde unge i uddannelsesforløb.
Ungecenteret skal etableres i 2 etaper frem til januar 2015
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Ny sundhedsaftale mellem
kommuner og region hovedstaden
Inden udgangen af 2015,
skal kommunerne i regionen
indgå en ny sundhedsaftale
med Region Hovedstaden.
Vi har taget en ny proces i
brug i forbindelse med
denne kommende
sundhedsaftale. Hidtil er
sundhedsaftalerne indgået
mellem regionen og den
enkelte kommune. Og den
eksisterende sundhedsaftale
er da også en konkret aftale
mellem Rødovre kommune
og regionen. Men det bliver
lavet om nu, fordi
Lovgivning om at
man laver aftaler
Folketinget har besluttet, at
der fremover kun skal
indgås en sundhedsaftale pr.
region. Det betyder, at de
individuelle aftaler
kommunerne og regionen
tidligere har indgået, ikke
længere kan indgås.

Fritagelse
for digital
post
Alle skal kommunikere med
det offentlige via digital post
1. november 2014. Men der
er mulighed for fritagelse for
den digitale post i særlige
situationer.
Det er kommunalbestyrelsen
der kan træffe afgørelse om
fritagelse.
Sådan kan man
blive fritaget
Man kan blive fritaget pga:
1) kognitiv
funktionsnedsættelse,

Derfor har alle kommuner i
regionen arbejdet tæt
sammen i de senere år med
hensyn til at få udviklet en
ny sundhedsaftale med
regionen, der også gav
mening for de enkelte
kommuner.
Lang række møder
Fra Rødovres side har vi
deltaget i en lang række
møder, konferencer og
dialogmøder for netop at
ﬁnde ind til de områder i
sundhedsaftalen, som er
vigtige for vores borgere, når
de er i kontakt med
regionens sundhedsvæsen.
Det megen arbejde har
resulteret i, at den
kommende sundhedsaftale
vil bestå af en politisk del
med visioner og
målsætninger samt en
administrativ del, der går i
dybden med, hvordan
visionerne så opnås.

Der foreligger nu et
aftaleudkast til den politiske
del af sundhedsaftalen, hvor
der i særlig grad er lagt vægt
på, at aftalen skal bestå af få,
klare politiske målsætninger.
Endvidere er der stor fokus
på, hvordan borgerne
oplever og møder
sundhedsvæsnet. Og det er
rigtig positivt, at der rent
faktisk tages udgangspunkt i
borgernes møde og
oplevelser af vores
sundhedsvæsen.

•

at sundhedsvæsnet
bidrager til at skabe
mere lighed i sundhed

•

at udvikle og udbrede
nye samarbejdsformer

Til hver af de ﬁre visioner er
der opstillet to til tre
politiske målsætninger, som
skal medvirke til at opfylde
visionerne.

Fire overordnede
visioner
Den politiske del af
sundhedsaftalen består af
ﬁre overordnede visioner:
•

at borgeren selv oplever
høj kvalitet og
sammenhæng i
indsatsen

•

at borgeren oplever at
være samarbejdspart i

anden person læseadgang til
sin digitale postkasse.
KL forventer, at der på
landsplan er 800.000-900.000
borgere, der søger om
fritagelse. Det svarer til, at
der er ca. 5.500 borgere, der
vil søge om fritagelse i
Rødovre.
Rødovre Lokalnyt
informerer løbende om
Digital Post samt om
muligheden for få hjælp til
Digital Post og muligheden
for at anmode om fritagelse i
Borgerservice.
Der er nedsat en tværgående
styregruppe bestående af
nøglepersoner fra bl.a.
Op til 900.000 vil formentlig Social- og
sundhedsforvaltningen, så vi
søge om fritagelse
sikre at alle borgere med
Som alternativ til fritagelse,
kan en borger tildele en

2) fysisk
funktionsnedsættelse,
3) manglende adgang til
computer i eget hjem eller
opholdssted,
4) personen er registreret
som udrejst i CPR,
5) personen er registreret
som uden fast bopæl i CPR,
6) Sproglige barrierer,
7) Praktiske vanskeligheder
ved at anskaffe offentlig
digital signatur,
8) personen har bopæl i et
område uden adgang til en
bredbåndsforbindelse med
en downstreamhastighed på
mindst 512 kbit/s.

eget forløb og medvirker
i udviklingen af det
sammenhængende
sundhedsvæsen

behov for hjælp til at søge
fritagelse får hjælp.
Lederen af Ældre- og
Handicapafdelingen og
lederen af Social- og
Psykiatriafdelingen står for
implementering på bl.a.
plejehjem, bosteder,
Hjemmeplejen og
Pensionsafdelingen m.v.
Lige nu er social- og
sundhedsforvaltningen i
gang med at klæde
medarbejdere og ledere på,
så de kan informere om
Digital Post og evt.
fritagelse.
Hvis man har spørgsmål om
fritagelse for digital post er
man velkommen til at
kontakte borgerservice på
rådhuset.

Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen

Stigende tilfredshed
med SFO og skoler
Vi har besluttet, at gennemføre en
brugertilfredshedsundersøgelse
hvert 3. år af skoler, SFO og
daginstitutioner.
Det er blevet tid til en ny
undersøgelse hos både elever og
forældre. Den nye undersøgelse
viser fortsat stor tilfredshed med
skolerne i Rødovre.

Forældrenes tilfredshed er status quo
på skoleområdet og en stigende
tilfredshed på SFO. Og eleverne er
mere tilfreds med skolen i dag ift. 2011
Undersøgelsen på skoleområdet er
foretaget i foråret 2014 og viser, at
forældrene generelt er meget
tilfredshed, 77 % er enten meget
tilfreds eller tilfreds med deres børns
skole. Tilsvarende er 80 % meget
tilfreds eller tilfreds med SFO.
Seneste undersøgelse fra 2011 viser 77
% tilfredshed med både skolen og
SFO'en.
For eleverne er tilfredsheden steget,
idet 75 % overordnet set er enten
meget tilfreds eller tilfreds, mod 70 % i
2011.

Gruppeformand Britt Jenssen
danskernes velfærd, så
ville det nemmeste i
hele verden være, hvis
han allerede nu gav en
simpel garanti for, at DF
ikke under nogen
omstændigheder ville
lægger stemmer til
nulvækst. Men det gør
han ikke. I stedet kommer
han med lange
bortforklaringer. Det er lidt
for smart.

Lægger Dansk Folkeparti
stemmer til nulvækst ?
Af Morten Bødskov,
MF for
Socialdemokraterne

!
Forleden i Folketingets
afslutningsdebat kunne vi
ikke vride et klart svar ud af

Dansk Folkepartis leder,
Kristian Thulesen Dahl, så
nu prøver jeg igen: Vil
Dansk Folkeparti være med
til at
indføre
nulvækst,
hvis blå
blok
skulle
vinde
næste
valg?

statsministerbilen igen.
Herfra vil Venstres formand
diktere nulvækst for landets
sygeplejersker, pædagoger
og alle andre, der hver dag
yder en indsats for vores
fællesskab.

Vil de føre vælgerne
bag lyset
Man får den mistanke, at
Kan ikke få arrmene ned
De Konservative kan næsten Dansk Folkeparti er ved at
føre vælgerne bag lyset. At
ikke få armene ned over
Løkkes nye nulvækstregime. Kristian Thulesen Dahl i
virkeligheden ikke har noget
Og Liberal Alliance er
imod at sætte velfærden på
mellemfornøjede, for de vil
sultekur for dem, der er
En kendt allerhelst skære endnu
mest afhængige af vores
sag
dybere i vores fælles
Det er en velfærd, så de rigeste i vores stærke fællesskab, hvis han
til gengæld kan få en
kendt
samfund kan få
stramning hist og pist på
sag, at
skattelettelser.
udlændingeområdet. Men
Kristian
Men lige meget hvor
den går ikke, for vælgerne
Thulesen entusiastisk Kristian
har ret til klare svar: Vil
Dahl kun Thulesen Dahls kolleger i
Dansk Folkeparti forhindre
har én
blå blok kan tale om
nulvækst eller ej?
topskattelettelser, lige så
mærkesag, afhængige vil de efter et
valg være af Dansk
nemlig at Lars Løkke
Folkepartis stemmer. Hvis
hurtigst muligt skal kunne
Kristian Thulesen Dahl
dumpe ind på bagsædet af
derfor virkelig ville beskytte

Partiaktiviteter
Aktivitetskalender
Den 11. august kl. 19.15
Beskæftigelsesudvalget i Gunnekær 70
Den 13. august kl 19. Budgetmøde på
Rødovregård
Den 18. august kl. 19.15 Børne-og
skolegruppen i Gunnekær 70
Den 25. september kl. 19 Årsmøde på
Rødovregård.

Børne- og Skolegruppen
Vi har holdt det sidste møde før sommerferien. Her talte vi naturligvis om
den forestående skolereform, men også om indsatsen ”Alle skal med”
med særligt fokus på 0-6 årsområdet.
Dette arbejde vil fortsætte i efteråret.
Første møde efter ferien er den 18. august 2014 kl. 19.15 i partilokalet. På
dette møde lægges der mødedatoer for resten af året.
Vi skal endvidere forberede den udsatte temadag om skolereformen. Ny
dato er lørdag den 4. Oktober 2014 kl. 9-12. Vi regner med at holde
formiddagen i partilokalet. Se mere i næste blad.
Hvis du vil vide mere om gruppen og vores arbejde er du velkommen til
at henvende til undertegnede på mail kglanker@gmail.com eller telefon
51887796
Mange hilsner
Karin Anker

Partiets husfotograf Finn Gade Ærø var ivrigt fotograferende ved vores fest Grundlovsdag på
Rødovregård. Her er et udpluk af de mange billeder han tog. De tre talere Folketingsmedlem Morten
Bødskov, Folketingets formand Mogens Lykketoft og vores egen gruppeformand og formand for
social-og sundhedsudvalget Britt Jensen, et udpluk af de mange mødedeltagere og den musikalske
underholder Nis P.
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3670 2061 / ahmed.dhaqane@rk.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6, 23661599 /
jko@rk.dk
Annie Petersen, Knudsbølvej 33, 22486685 /
annie.petersen@rk.dk
Michel Berg, Rødovre Parkvej 150, 2063 6360 /
mb@e-possthus.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/
lenedue@rk.dk
Pia Hess Larsen, Engdiget 9, 2. tv., 22452979,
pia.hess.larsen.rk.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730
Herlev 4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 17, 5. 2300 Kbh. S
72268400 /smorb@ft.dk
DSU
Nilofer Asbasi, Bjerringbrovej 115, 2610 Rødovre.
nilo-77@hotmail.com
Mobil: 91 42 06 48/ Hjem: 36 72 62 30
!
!DUI Rødovre: Gunnekær 70, Lis Olesen, Jyllingevej
177, 3670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
per.biener@gmail.com

Opslagstavlen
Husk
Budgetmødet den den 25. september kl. 19 på
Rødovregård.
Her vil borgmester Erik Nielsen gennemgå
kommunens budget for 2015 og lægge op til
debat før forhandlingerne med de øvrige
partier i kommunalbestyrelsen.

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

Jimmy
Rasmussen

Tove
Jørgensen

Preben
Jørgensen

Rødovre Centrum 273
Medlem af:

2610 Rødovre

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

Privat: Espely 5 · 2610 Rødovre

Aftale træffes gerne i Deres hjem.

www.begr.dk · post@begr.dk

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

