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Leder

Regeringens troværdighed
er ikke ret stor
Vi ved det godt, men alligevel overraskes man gang
på gang over, hvad ministre kan foretage sig, uden
at det får konsekvenser. For blot at tage nogle ting i
flæng, hvem husker så ikke Thor Petersens bopælssag, Tove Fergos feljgreb i kirkeministeriet, skatteminister Svend Erik Hovmanns bortforklaringer i
TDC-sagen. På det sidste er det forsvarsminister
Svend Aage Jensbys håndtering af FET-sagen, som
skaber problemer, og Irak-krisen giver problemer for
Statsminister Anders Fog Rasmussen. Jeg kan i
hvert fald ikke se, hvordan han efter offentliggørelse
af FET-rapporterne, som kun siger, at det er sandsynligt, at der findes kemiske våben i Irak, kan fastholde sine udsagn fra krigsudbruddet om, at man
med sikkerhed vidste, at der var masseødelæggelsesvåben i Irak.
Lige meget, hvordan ministrene kvajer sig, så
dækkes de op af Dansk Folkeparti. Dermed kan der
ikke vedtages et mistillidsvotum i Folketinget. Regeringen har lige siden sin tiltrædelse sagt, at den vil
arbejde for et bredt samarbejde i Folketinget. Det
samarbejde har vi ikke set meget til. Regeringen søsætter et lovforslag og har forinden aftalt med
Dansk Folkeparti, hvordan det skal gå, og vil oppositionen ikke være med, så vedtager man det
uanset alle mulige saglige indvendinger.
Det gælder senest forsøgslovgivningen med salg
af almene boliger. Her har regeringen fremsat et
fuldstændig Storm P.- agtigt forslag. Det har været
sendt til høring hos alle mulige institutioner og organisationer. Alle høringssvar har været negative og
peget på store mangler i forslaget. For ikke at tage
et høringssvar, som kan tages til indtægt for, at det
er politisk, kan man blot se på høringssvaret fra Ejerlejlighedsforeningen og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ejerlejlighedsvoreningen siger i sit høringssvar, at lovgivningen ikke bør gennemføres, da den
vil give alt for mange besværligheder mellem ejere
og lejere i en almen boligafdeling, hvor der udstykkes lejligheder til salg.
Dansk Ejendomsmæglerforening siger, at det er
helt forkert, at omkostningerne ved et salg skal betales af køber. Det bør være sælger, sådan er det på
»markedet«. Desuden vil det være umuligt for de lej-

ere, der vil købe, at få at vide hvad lejligheden skal
koste, når de har sagt ja til at købe, for lejligheden
skal først vurderes af en valuar. Siger vedkommende så nej til at købe, så skal den potentielle
køber betale for valuarvurderingen. Dertil kommer,
at valuarvurderingen ikke behøver at være den pris,
hvorefter man kan få lån, for det skal kreditinstituttet
vurdere. Altså stor usikkerhed for eventuelle købere.
Dertil kommer så høringssvarene fra kommuner,
Kommunernes Landsforening, Boligselskabernes
Landsforening, Lejernes LO og Rådet for udstødte,
Socialchef-foreningen m.v. Som alle advarer mod
social udstødning m.m.
Men det er regeringspartierne og Dansk Folkeparti da ligeglade med, og de vil ikke have, at befolkningen får noget at vide om det. Det har jeg senest oplevet ved en høring om lovforslaget, som var
arrangeret af Folketingets boligudvalg. Her stod den
ene ekspert efter den anden op og påpegede
manglerne.
Høringen oppositionen gerne have haft transmiteret af DK4, men et flertal i boligudvalget bestående af regeringspartierne og Dansk Folkeparti,
sagde nej. Der blev klaget til Folketingets præsidium, som fulgte flertallet. Da oppositionen så foreslog, at man skulle invitere DR1 og/eller TV2 for at
dække høringen, sagde regeringspartierne og
Dansk Folkeparti også nej.
Det er vist, hvad man kan kalde disrespekt for
åbenhed og demokrati. Befolkningen må ikke vide,
hvad det er regeringspartierne og Dansk Folkeparti
går og laver. Hvor langt skal demokratiet synke med
denne regering og deres støtteparti ? Jeg spørger
bare.

Helge Møller
formand
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Bøger

Den 25. statsminister
Af Henning Nielsen,
KB- medlem
Jeg har igennem tiden
læst et par bøger af historikeren Søren Mørch.
Han er en spændende
skribent og bestemt ikke
bange for at give sin
personlige mening til
kende.
For nogle år siden
udgav Søren Mørch
bogen »24 statsministre», hvor han fortæller
om statsministrene og
magten i Danmark i det
tyvende århundrede.
Den bog kan jeg stærkt
anbefale.

Poul Nyrup
Rasmussen
Der er imidlertid ikke
noget portræt af Poul
Nyrup Rasmussen i
bogen, til trods for at
han var den 25. statsminister i det tyvende århundrede.
Det er på en måde
Ritt Bjerregaard’s skyld,
at Nyrup ikke er omtalt i
bogen. Hun er gift med
Søren Mørch, og mens
han lagde sidste hånd
på bogen, var hun fødevareminister i Nyrup’s
regering. På den baggrund undlod Søren
Mørch at fortælle sin
mening om Nyrup.
Det vakte derfor
interesse hos mange, da
Søren Mørch den 2. april
i år gjorde status over
Poul Nyrup Rasmussen
som statsminister. Det
skete på en forelæsning
på Handelshøjskolen i
København.
Under forelæsningen
pegede Søren Mørch
på, at Nyrup koncentre-

rede sig for meget om at
løse nogle tekniske
samfundsproblemer i
stedet for at give befolkningen en klar partipolitik at tage stilling til.
Desuden mente Søren
Mørch, at der var flere
eksempler på, at Nyrup
ikke udtalte sig i tilstrækkelig klare vendinger.
Ifølge Søren Mørch
var Nyrup en kompetent
økonom, men en ringe
politiker.

Opgangstider i
1990’erne
Jeg har stor respekt for
Søren Mørch, men jeg
synes ærlig talt, at han
er noget uretfærdig over
for Nyrup.
I perioden fra januar
1993 til november 2001,
hvor Nyrup var statsminister, fik landet reelt en
økonomisk opgang, og
arbejdsløsheden blev
nedbragt betydeligt. Det
skyldtes blandt andet en
dygtig politisk ledelse,
og det bør ikke mindst
Nyrup have stor ros for.
Jeg har flere gange
været til stede, når
Nyrup har været på talerstolen, og jeg har aldrig følt, at han havde
uld i munden. Snarere
tværtimod. Jeg syntes
faktisk, at han som
statsminister var rigtig
god til at sætte ord på
mange af hverdagens
store og små problemer.
Derudover var han god
til at sætte fokus på, at
der må være plads til os
alle, uanset hvor vi
måtte befinde os på den
sociale rangstige.
I modsætning til

Søren Mørch syntes jeg
bestemt ikke, at det
skortede på klare politiske budskaber fra Poul
Nyrup Rasmussen, da
han var statsminister.

Ifølge Søren Mørch var
Nyrup en kompetent
økonom, men en ringe
politiker.

henning.nielsen@rk.dk
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Generalforsamling

Debat og

nyvalg
Der var for en gangs skyld debat om
formandens beretning, og partiforeningen fik en ny sekretær og en ny
suppleant til bestyrelsen, da der blev
holdt generalforsamling i Socialdemokratiet den 24. marts
- Hold da kæft, hvor vi
trænger til en ny regering inden den får ødelagt vores velfungerende
samfund. Alt hvad der
smager af solidaritet
skal afskaffes. Senest
har vi set »Hovsa-pakken«, hvor alle, der tjener under 20.000 kr. om
måneden ikke får en
krone i skattelettelser.
Med andre ord alle de
lavtlønnede, folkepensionister, førtidspensionister og efterlønnere.
Mens folk med de største indtægter får de
største skattelettelser.
Og så viser det sig, at
de, der får, selv kommer
til at betale for skattelettelserne, fordi de skal
betale skat af de udbetalte pensionspenge,
som ellers ville være
gået til opsparing ubeskattet. Sikke et bedrag,
sagde formanden for
Socialdemokratiet,
Helge Møller som indledning til sin beretning
ved partiets generalforsamling på Rødovregaard.
- Hvorfor kommer regeringen så med et forslag
som dette lige nu?
Fordi den ifølge meningsmålingerne gennem det
seneste halve år har
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mistet sit solide flertal i
befolkningen. Nu vil man
så købe din stemme for
en »tudse«. Jeg håber
befolkningen hurtigt opdager hvilket bedrag
dette her er. Det ligner
Dansk Folkepartis ældrecheck, hvor folkepensionister blot med
en lille ATP ikke har mulighed for at få del i
pengene. Dansk Folkeparti, som mener, de er
de svages parti går selvfølgelig ind for regeringens »Hovsa«-pakke,
hvor de rige får meget,
mens pensionister og
lavtlønnede ikke får en
krone. Hvor er Dansk
Folkepartis solidaritet
med de mindst bemidlede? spurgte han.

Frit valg – en fiasko
Helge Møller omtalte
også Dansk Folkepartis
støtte til at fjerne portostøtten og oprydningen
af råd og nævn, som
blot viste sig at være
regeringens middel til at
fjerne eksperter på områderne og erstatte dem
med deres egne
meningsfæller.
Der er i regeringens
snart to et halvt år sket
forringelser af uddannelserne, af aftensko-

Hvor er Dansk Folkepartis solidaritet med de mindst
bemidlede? spurgte Helge Møller om i sin beretning

lerne, af miljøet, miljøkontrollen, sikkerhed på
arbejdspladserne.
- Frit Valgs-ordningerne,
som regeringen går så
stærkt ind for viser sig
også at have været en
fiasko, meget få har
valgt sig til, men kommunerne har måttet betale millioner af kroner
for at få udregnet prisen
på, hvad frit valg til
hjemmehjælp koster. De
penge kunne være brugt
bedre andre steder i det
sociale system, sagde
han.
Om forslaget om salg af
almene boliger, sagde
Helge Møller, at det hele
er blevet til en forsøgsordning, der skal
løbe i tre år. Men det
lovforslag, der netop er
kommet er så indviklet
at gennemføre, at der
formentlig ikke bliver
solgt en eneste lejlighed. Nu må vi se, om
Dansk Folkeparti også
vil lægge stemmer til
denne Storm P. Model.

Principprogram
Om udkastet til partiets
kommende principprogram, sagde Helge møller, at han måtte konstatere, at det er fyldt med
flotte ord og sætninger

om at give det enkelte
menneske frihed til at
udnytte sine evner og
realisere sine drømme.
Og fastholdelse af den
solidariske finansiering
af de grundlæggende
velfærdsydelser. Men
der er ikke mange håndfaste meninger om, hvordan vi skal bekæmpe
skatteålene, hvordan vi
skal bekæmpe arbejdsløsheden, hvordan vi
skal bekæmpe bagmændene og kriminaliteten, hvordan vi skal
sikre arbejdsmiljøet. han
havde også gerne set
nogle ord om, at vi ikke
skal privatisere eller
sælge vores forsyningsselskaber eller f.eks.
Post Danmark.
Derfor undrede ham, at
man imellem alle de
smukke ord om solidaritet og frihed kommer
med nogle konkrete forslag om, at valgretsalderen skal nedsættes til 16
år, at enlige og homoseksuelle skal have mulighed for at få børn ved
kunstig befrugtning eller
adoption, og at vi skal
fastslå, at Danmark er et
multietnisk samfund.
På et medlemsmøde om
behandling af ændringsforslag til princippro-

Generalforsamling

grammet var der da
også flertal imod disse
forslag.

Strukturreform
- Vi står overfor andre
udfordringer. Kommunesammenlægninger og
nedlæggelse af amterne
med en erstatning af regioner. Partiet har indstillet, at strukturreformen skal vedtages, så vi
kan gå til valg i 2005
med de nye kommunestørrelser. En forudsætning for, hvor store kommunerne skal være, må
være hvor mange og
hvilke opgaver, der skal
ligge i kommunerne og i
regionerne, og det ved
vi ikke endnu. For partiet er en forudsætning
også, at både kommuner og regioner skal
have skatteudskrivning.
Det kan jeg godt være
enig i, selvom KL netop
har foreslået, at regionerne ikke skal have ret
til at skrive skatter ud.
Vi ved ikke, hvad det
betyder for vores kommune, men jeg har ikke
hørt, noget om at strukturreformen kommer til
at berøre os i form af
sammenlægninger med
andre kommuner.
Kommende
arrangementer
Formanden omtalte det
kommende kredsrepræsentantskabsmøde i
Herlev og amtsrepræsentantskabsmødet den
17. april i Vallensbæk.
Her vil vi komme med
forslag til valg af en ny
amtsformand til afløsning af den nuværende
formand, Lea Grønbæk.
Vi indstiller Eva Amdisen, tidligere kredsformand i Glostrup. Kredsformanden i Ballerup,
Jan Ankler vil forsøge at
overtage vores kredsformand, Bjarne Kaspersen
Hansens plads i hovedbestyrelsen. Det skulle
vi gerne have forhindret.

Med henblik på Europaparlamentet den 13. juni
har partiet i lighed med
de øvrige EU-afstemninger og valg samlet alle
de opstillingsberettigede
lister for kunne lave ét
fælles arrangement som
kan give genlyd ud over
landet. I ugen op til valget vil Centerforeningen
i Rødovre Centrum forsøge at få forretningerne
med på at tilbyde de
forskellige EU-landes
varer i forretningerne. Vi
har via borgmesterkontoret indbudt samtlige
EU-landes ambassader
til et møde her i Rødovre
den 29. april for at
drøfte, hvordan de kan
bidrage til festival ugen.
Derudover opstilles der
boder i centret tre dage
før valget som sædvanlig, hvor kandidaterne
og aktive kan uddele
materialer og snakke
med folk. Vi har fået
scenen, så vi tre gange
om dagen kan holde en
paneldebat mellem kandidaterne tre ad gangen,
hvor vi har fået løfte fra
journalisterne Steffen
Kretz og Morten Løkkegaard fra TVAvisen om,
at de vil stille spørgsmål
til kandidaterne. Steffen
har netop om onsdagen
sluttet krydsildsprogrammerne på TV.
Vi har derudover indledt
et samarbejde med
begge vore lokalaviser,
hvor vi i ugerne op til
festival-ugen vil lave
konkurrencer med vinpræmier for at svare på
spørgsmål om EU-parlamentet, og kandidaterne
kan komme med indlæg.
- Vi skal have folk op og
stemme, så vi kan få så
godt et valg som muligt.
Det er vigtigt, at vi får
flere stemmer end Venstre, så selvom der også
er EU-modstandere her i
Rødovre, så gå op og
stem på vore kandidater,
så vi kan vise Venstre,

hvor skabet skal stå.
Det er vigtigt også af
indenrigspolitiske årsager, sagde formanden.

Birthe Larsen, kontingentkasserer, Hanne Kjærulff og uddannelsessekretær Ruth Mørch.

Godt samarbejde
Han sluttede sin beretning med at sige, at han
igen i år syntes, at partiforeningen har haft et
ualmindeligt godt samarbejde med vores folketingsmedlem Morten
Bødskov, der både er
flittig og dygtig og gør
sig godt gældende på
ting. I øvrigt ligesom
vores amtsrådsmedlem
Leif Flemming Jensen.
Vi har et ualmindeligt
godt samarbejde med
vores kommunalbestyrelsesgruppe og i kredsen. Det eneste sted,
det faktisk kniber med
er samarbejdet med
amtet, for der foregår
ikke rigtigt noget arbejde, i hvert fald ikke
noget, vi kan mærke.
Desværre lukker LO-Rødovre til nytår, så vi må
se at finde en anden
faglig samarbejdspartner. Heldigvis fortsætter
AOF, som partiet laver
mange arrangementer i
samarbejde med bl.a.
de såkaldte 10 pct.puljemøder.
Og så vil jeg gerne sige
tak til de mange aktive,
som arbejder i vores politiske grupper, er med
ved sildemøderne og i
det hele taget bakker
vores politik op. Og tak
til bestyrelsen for et
godt og solidt stykke arbejde. Det er en fornøjelse at være sammen
med jer.
Derefter var der debat
om de dyre journalister
til EU arrangement i
Rødovre Centrum. Forårspakken og ændringsforslagene til principprogrammet.
Formandens beretning
blev derefter godkendt.
Det blev også beretningerne fra hovedkasserer,

Ingen salg af
almene boliger
Borgmester Erik Nielsen
kommunalpolitiske beretning startede med et
opgør med den borgerlige regering. Han
nævnte at kampen om
velfærdsamfundet er
startet, han stillede
spørgsmålet om vi er
borgere eller kunder i
samfundet?. Derudover
nævnte han: Kommunestruktur, Rødovre vil
være en bæredygtig
kommune. Han omtalte
problemerne med Frederikssundsmotorvejen,
renovering af Rådhuset,
og at Rødovre ikke ønsker spillehaller. Rødovre heller ikke være
med til vil sælge almene
boliger, for dem mangler
vi, medens der er ejerboliger nok. Han omtalte
det kommende byggeri
på Gl. Skøjtehalsgrund,
som starter midt i april.
Ombygning af plejehjemmene, Broparken,
Ørbygård, Engskrænten
og Dorthe Marie Hjemmet.
Formanden, Helge Møller, kontingentkasserer
Hanne Kjærulff og bestyrelsesmedlemmerne,
Aksel Mikkelsen, Poul
Alexandersen og Safda
Sethi blev genvalgt,
mens Flemming Østergaard Hansen blev valgt
som ny sekretær i stedet for Per Biener, der
trak sig for at yngre
kræfter kunne komme
til. Han fortsætter dog i
bestyrelsen på Flemming Østergaard Hansens mandat for et år.
Som suppleanter genvalgtes Margit Grenaae
mens Erbil Kaya blev
nyvalgt.
Per Biener
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Kommunalt

Ingen spillehaller i
Rødovre
AF Alex Nielsen
Gruppeformand
Design
Design er en vigtig del
af vores hverdag, og
begrebet er blevet stadig mere brugt gennem
de seneste år. Det er
ingen ny foreteelse, men
der tales mere om
emnet nu end tidligere.
Kommunalbestyrelsen
godkendte sidste år
kommunens designmanual, der nu får en
konkret opdatering på
tre udvalgte områder:
belysning, vejskilte og
valg af farver.
Der er en hvis garanti
for, at de forskellige valg
og beslutninger vil efterlade uenighed om valgene. Det fornemmede
vi allerede på det socialdemokratiske gruppemøde, hvor der var forskellige lejre, der hver
for sig var lige overbevist om egen smags fortræffelighed.
Den der skriver disse
linjer, var ingen undtagelse, men beslutninger
skal der træffes, da
både Rødovrevejs
istandsættelse og det
nye boligområde, hvor
den gamle skøjtehal lå,
kræver svar.

Hjemmeplejen
Hjemmeplejen er ved at
få løst sit samlede lokalebehov. Siden november
sidste år har Social- og
Sundhedsforvaltningen
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arbejdet på at få puslespillet til at gå op. Der
tegner sig nu løsninger,
der imødekommer behovene i både syd og
nord. I nord er forhandlingerne ført med en privat udlejer og i syd i
den nuværende omklædningsfløj på plejehjemmet Engskrænten.

Islev skole
Islev skole har også en
helhedsplan for udbygning. - 1. etape skal nu
projekteres. Den samlede plan vurderes at
koste ca. 7 mio. kr.
Helhedsplanen er
revideret ud fra den
plan, der blev vedtaget
for et par år siden. I planen indgår også at
idrætsforeningen Orient
får nye lokaler i nordgården, beliggende nogenlunde samme sted som
nu, men i en ny bygning, der også skal rumme ungdomsklub og
café.
Kollektiv trafik
Kollektiv trafik er konstant til debat og mange
ideer skyder frem, samtidig med at privatbilismen præger bybillederne
stadig mere.
På det helt lokale
plan tog vi socialdemokrater ved budgetlægningen for 2004 initiativ
til at vores bybilledet i
fremtiden skal præges
af en servicebus. Rute
m.v. bliver tilrettelagt for
tiden, så kommunen
kan blive bundet sam-

men på langs og tværs
af bussen.
Let er det naturligvis
ikke at lave en rute, der
imødekommer alle ønsker og samtidig skal
have en rimelig samlet
»rejsetid«, men sagen
behandles seriøst med
involvering af flere relevante parter. Håbet er at
bussen kan sættes i
drift til efteråret, hvor en
aftale med HUR, der står
for kørslen, kan være på
plads.
En anden idé til forbedring af den kollektive
trafik, hvor borgerne i
Rødovre bliver berørt, er
etablering af en »højklasseret kollektiv trafikforbindelse« langs ring 3
mellem Lyngby og Glostrup og med mulighed
for senere forlængelse i
begge ender.
Perspektivet er netop, at der bliver tale om
en egentlig ringforbindelse, der kan forbinde
kommunerne i amtet
sammen på tværs. Den
administrative anbefaling er, at der bliver etableret en såkaldt letbane mellem Lundtofte
og Glostrup. Prisen herfor vurderes at være
2,65 mia. kr., men uden
at omkostningerne til
omlægning af forskellige
ledninger er indregnet.
Hvis banen skal under jorden på visse dele
af strækningen gennem
tunneler i Glostrup, Herlev og Lyngby stiger prisen til 4,7 mia. kr. og
stadig uden indregning

af udgifter til omlægning
af ledninger.
Det vurderes, at banen skal leve med et
driftsunderskud på i
størrelsesordenen 50
mio. kr. om året.
For Rødovres vedkommende vil banen
især kunne få betydning
for den nordvestlige del
af kommunen, når/hvis
den etableres.

Schweizerdalparken
Schweizerdalparken er
et yndet mål for mange
af kommunens borgere,
når de skal ud at nyde
et stykke natur i et bymiljø. Parken med den
lille sø har et spændende dyreliv, men det
kan ikke skjules, at den
fremstår noget nedslidt.
Teknisk Forvaltning
har udarbejdet en plejeplan, der både på kort
og længere skridt, beskriver, hvad der skal til
for at bevare området til
gavn for både mennesker og dyr. I første omgang skal søen renses
op, hvilket er grundlaget
for at dyr og fauna får
de rette betingelser.
Oprensningen vil kunne
finde sted i dette efterår,
hvis amtet når at give
sin tilladelse, hvilket kun
kan ske, hvis kommunen som planlagt sender ansøgningen i april hvilket vil ske efter færdigbehandlingen på
månedens KB-møde.
Spillehaller
Spillehaller i Rødovre er

Kommunalt

ikke velkomne. Ikke fordi
vi socialdemokrater er
specielt puritanske i almindelighed, men fordi
vi ikke ønsker at bidrage
til udviklingen af ludomani, hvis vi overhovedet kan medvirke til at
forhindre, ikke mindst
unge mennesker i at begive sig ud på den galej.
Det er en enig kommunalbestyrelse, der
hidtil har afvist at anbefale ansøgninger om
spillehaller i form af tilfældige knopskydninger.
Vi holder os til Damhus
Tivoli som det sted, hvor
spilledjævelen kan udfolde sig sammen med
andre forlystelser.
Det bliver slået fast
et tillæg til kommuneplanen. Det gøres dog
yderligere den undtagelse, at det bliver tilladt
at opstille indtil tre gevinstgivende spilleautomater i restauranter, der
har alkoholbevilling.

UU Vestegnen
UU Vestegnen er betegnelsen på et nyt tværkommunalt samarbejde
om uddannelsesvejledning. I et samarbejde
mellem kommunerne Albertslund, Ballerup,
Glostrup, Høje-Taastrup,
Ledøje-Smørum og
Rødovre skal kommunerne i fællesskab løse
sine forpligtelser omkring ungdomsvejledningen, men sådan, at
indsatsen stadig foregår
lokalt.
Rødovre Kommune
vil inden for det nye
samarbejde købe ungdomsvejledning til unge
mellem 19 og 25 år. De
fysiske aktiviteter sker i
kommunens egne lokaler.
Ventelister
Ventelisterne til børnepasning er faldet igen,
som de plejer om forå-

ret, hvor turprojektet
igen er blevet sat i gang.
Der var i alt 52 børn på
ventelisterne pr. 1. april
med behov for plads
den 1. maj – heraf var
de 33 børn, vuggestuebørn. I marts var den
samlede venteliste på
137 børn, heraf 96 vuggestubørn.
I budgetforliget for i
år blev det aftalt, at hvis
ventelisterne stiger, kan
det komme på tale at
genoptage turprojektet.
Der er som sædvanlig ikke ventelister på
SFO-området

Udvalg
Visitationsudvalget vedrørende ventelister til
plejehjemmene modtog i
perioden 21.22.04 20.03.04 14 ansøgninger om plejeplads. Der
er behandlet 4 ansøgninger på visitationsmødet den 17.03.04.
I ovennævnte periode
er 8 personer flyttet permanent på plejeplads,
heraf 2 til udenbys plejehjem.

Venteliste (20.03.2004) til plejehjem:
Bor p.t. i eget hjem eller på sygehus
Visiteret til pl.hj. i RK
Visiteret til udenb. pl.hj.
Vis. til pl.hj. i RK/udenb
Ej p.t. pladsønsker
udenb. Borg. fi Rødovre
I alt
Brug af eksisterende pladser 20.013.2004
Perman. beboere
Engskrænt. 51 pladser
47
Broparken. 56 pladser
53
Ørbygård. 82 pladser
66
Do.Mariehj*) 67 plader
60 (67)
I alt
226

Hjem
51
4
9
3

Sygehus
1

67

1

Midlert. Beboere
3
0
10
0
13

I alt
52
4
9
3
9
9

9
77

Tomme stuer
1
3
0
2
6

*) Tallet i parentes er permanente beboere i alt. I alt 133 Rødovreborgere er flyttet
ind på Dorthe Mariehjemmet fra 01.01.1999.

7

EU

EU-festival i
Rødovre Centrum
Samtlige opstillingsberettigede lister,
der opstiller i Rødovre til Europaparlamentsvalget den 13. juni er gået
sammen for at gøre valget til en stor
begivenhed
Normalt har partierne
boder i Rødovre Centrum de sidste tre dage
op til et valg, men denne
gang har vi efter god
forståelse fra Rødovre
Centrums side også fået
lov til at bruge scenen.
Det betyder, at vi kan
bruge scenen til paneldebatter mellem en lang
række af kandidaterne til
EU-parlamentet. Der har
også været en ambition
om, at få samtlige 24
andre EU-lande til at
deltage ved en præsentation af deres produkter
i samarbejde med centrets forretninger og
f.eks. optræden på scenen med folklore eller
lignende.
Borgmester Erik Nielsen har taget initiativ til
at skrive rundt til samtlige EU-landes ambassader for at indbyde
repræsentanter herfra til
et møde på Rødovregaard den 28. april, for
at repræsentanterne fra
ambassaderne kunne
mødes med folk fra
Rødovre Centrum og
partierne for at finde
frem til, hvad der kan arrangeres. Desværre ser
det ud til, at der ikke er
ret mange af de forretningsdrivende i centret,
som er interesseret i at
deltage, ligesom der kun
er kommet få svar fra
ambassaderne. Så
denne del af arrange-
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mentet ligger lidt og vipper.
Men helt sikkert er
det, at paneldebatterne
kommer til at løbe af
stablen. Meningen er, at
der holdes tre paneldebatter hver dag torsdag,
fredag og lørdag med tre
paneldeltagere, som vil
blive udspurgt af journalisterne Morten Løkkegaard eller Steffen Kretz
fra TVAvisen.
Spørgsmålene skal
bl.a. komme fra borgerne i Rødovre. Vi har
nemlig lavet aftaler med
både Rødovre Avis og
Rødovre Lokalnyt om, at
vi i ugerne op til selve
arrangementet laver
konkurrencer med
spørgsmål om EU-parlamentet, hvor der kan
vindes vin-gaver. Samtidig bliver den en kupon,
hvor man kan indsende
spørgsmål til kandidaterne, som så får dem
præsenteret af de to
journalister.

Her er kandidaterne, som
de er delt op i paneler:
Torsdag den 10. juni:
Kl. 14:
Trine Mach, Junibevægelsen, Henrik Dam Kristensen, A, Regitze Schrøder, (C).
Kl. 16: Karsten Madsen, Venstre, Susanne Schroll,
SF, Søren Søndergaard, Folkebevægelsen.
Kl. 18: Camilla Hersom, Radikal, Morten Messerschmidt, DF, Karsten Madsen, Venstre.

Fredag den 11. juni:
Kl. 14: Kenneth Christensen, DF, Simon Emil Ammnitzbøll, Radikal, Lone Yalcinkaya, Venstre.
Kl. 16: Helge Bjerre, Junibevægelsen, Rachidel
Musti, SF, Ejnar Lyduch, A.
Kl. 18: Karina Rohr Sørensen, Folkebevægelsen,
Anne- Louise Eppler, C,Benny Hestbæk, A.

Lørdag d. 12. juni:
Kl. 10: Ellen Trane Nørby, Venstre, Anne-Louise Eppler, C, Trine Mach, Junibevægelsen.
Kl. 12: Mogens Camre, DF, Margrethe Auken, SF,
Ole Krarup, Folkebevægelsen, Anna Haaland Hansen, A.
Kl. 14: Jens Peter Bonde, Junibevægelsen, Anders
Samuelsen, Radikale, Andreas Boisen, C.

Amt

Amtsformand 1. MAJ 2004
blev væltet
PROGRAM:

Lige siden amtsformand
Lea Grønbæk blev valgt
for to år siden har vi i
Rødovre været utilfredse
med det dårlige samarbejde, der har været i
amtsbestyrelsen og specielt forholdet mellem
den nye formand og
amtsborgmester Vibeke
Storm Rasmussen. Allerede på amtsrepræsentantskabsmødet i fjor
rettede Helge Møller kritik mod formanden, men
ingen andre tog ordet,
så hun fortsatte uden at
få et mistillidsvotum.
Men ved dette års repræsentantskabsmøde,
hvor hun var på valg,
havde Rødovre/Herlev
kredsen fundet frem til
en ny formandskandidat.
Det er den tidligere
kredsformand i Glostrup
Kredsen Eva Amdisen.
I et kampvalg mod
den hidtidige formand
Lea Grønbæk vandt Eva
Amdissen afstemningen
med 102 mod 86, hvorefter Lea Grønbæk var
væltet.
For to år siden fik vi
også valgt vores kredsformand Bjarne Kaspersen Hansen fra Herlev til
nyt hovedbestyrelsesmedlem, men øjensynligt fordi han har været
en af initiativtagerne til
at opstille en modkandidat til formand Lea
Grønbæk, skulle hans
plads i hovedbestyrelsen udfordres. Derfor
opstillede Ballerups
kredsformand, Jan Ankler som modkandidat,
men også dette valg
vandt vi. Bjarne blev
med stemmerne 105
mod 82 genvalgt til hovedbestyrelsen. Det er vi

yderst tilfredse med.
Betegnende for det
hidtidige samarbejde i
amtsbestyrelsen havde
man ikke kunnet finde
frem til at opstille en
kandidat til sekretærposten.
Tidligt på repræsentantskabsmødet blev
vores kontingentkasserer Hanne Kjærulff opfordret til at stille op.
Hun lod sig overtale og
blev valgt uden modkandidat.
Det betyder, at Rødovre/Herlev-kredsen nu
sidder på sekretær posten og på posten som
uddannelsessekretær
ved Lea Rosfort fra Herlev samt vores hovedbestyrelsesmedlem.
Det betyder i realiteten, at vi er overrepræsenteret, og det kan
nogen være sure over.
Det skal Rødovre/Herlev-kredsens mandater
være opmærksomme
på, for nu gælder det
om at få et samarbejde i
gang med resten af
amtsbestyrelsen og
kredsformændene. Men
når ingen andre havde
forslag til sekretær-posten, så er de jo i realiteten selv skyld i, at
Rødovre/Herlev-kredsen
er blevet overrepræsenteret.
Men vi har her i
Rødovre stor tiltro til, at
vores nye amtsformand
Eva Amdisen kan formidle et bredt samarbejde mellem alle parter.

Kl. 7.00
Velkomst v/ Socialdemokratiets
formand Helge Møller
Kl. 7.10
Faneindmarch
Kl. 7.15
1. Majtale, Borgmester Erik Nielsen
Kl. 7.30
1. Majtale, Folketingsmedlem Morten
Bødskov
Kl. 7.45
1. Majtale, Amtsrådsmedlem Leif
Flemming Jensen
Kl. 8.10
1. Majtale Lo-Rødovres formand
Poul Alexandersen
Kl. 8.30
1. Majtale, Journalist Poul Smidt

Der serveres morgenmad, kaffe,
the og rundstykker.
Underholdning med orkesteret De Gode Mænd.
Der kan købes øl og vand.
Entre 20 kr. børn gratis.
Børn får 1 sodavand.

Bestyrelsen
Socialdemokratiet i Rødovre

møl
AOF Rødovre ønsker en god 1. maj.
Nørrekær 8 2610 Rødovre. Tlf. 3648 1599
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Indlæg

Klassekampen trives
i bedste velgående
Af Einer Lyduch
Kandidat for socialdemokraterne til Europa
Parlamentet
I Information den10.
marts. skriver Karin RiisJørgensen (spidskandidat for Venstre til Europa
Parlamentet) ”Nyrup
glemmer læren fra
1970’erne”, hvor hun
tager afstand fra PES’
(de europæiske socialdemokratier) plan for
vækst og beskæftigelse.
Hun advarer mod igangsættelse af større offentlige investeringer i fortrinsvis de nye EU medlemslande og opfordrer i
stedet for til udelukkende private investeringer. Her ser vi klart
forskellen mellem socialdemokraterne og så det
liberale Venstre.
Lissabon-strategien
blev vedtaget i 2000, da
de fleste regeringer i EU
havde socialdemokratiske regeringer. Bag
dette begreb gemmer
sig en storstillet vision,
da Det Europæiske Råd
satte sig det mål at gøre
EU til den mest konkurrencedygtige og dynamiske vidensøkonomi i
verden ved at skabe
flere og bedre jobs, men
samtidig at fastholde
bæredygtighed (miljøhensyn) og en social
samhørighed inden
2010. Samme år udtalte
kommissionsformand
Romano Prodi "Danmark gør det endnu
bedre end USA, Danmark er det strålende
eksempel for hele Europa" – Det var i år 2000,
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siden regeringsskiftet er
det gået den gale vej.
Danmark er det EUland, der har været ringest til at bekæmpe den
voksende arbejdsløshed, fordi regeringen
udelukkende sætter sin
lid til markedet; men
med vækstrater på ca. 1
procent de sidste tre år
er det offentlige nødsaget til at gå forrest. For
skal vi kunne opretholde
velfærdssamfundet er
det nødvendigt i samarbejde med erhvervslivet
at sikre arbejdspladser
og velfærd.

Omfordeling
Lissabon-strategien taler
om bæredygtighed og
social samhørighed. Naturligvis har markedsøkonomien enorme
kræfter, men de skal kanaliseres ind i baner,
som er både økologisk
og socialt bæredygtige.
Derfor er det en offentlig
opgave at sørge for lige
muligheder, omfordeling
og regulering. Omfordelingen er ikke afhængig
af niveauet for brugerbetaling, men af omfanget af gratis service
og skatteniveauet. Det
betyder, at hvis gratisydelserne omlægges til
egenfinansiering, så betyder det en forværring
af den omfordeling
mellem velstillede og lavindkomstgrupper, som
ellers ville være sket.
Kommissionen har
netop udsendt en rapport om Lissabon-strategiens gennemførelse
og peger på, at mange
lande ikke har levet op

til, hvad de havde forpligtet sig til, og at der
skal helt anderledes
skrappe midler til for at
nå målet i 2010. Således
peges der på, at der er
en forhøjet risiko for fattigdom i flere medlemsstater. Dette kan ramme
55 millioner indbyggere
eller 15 procent af den
samlede befolkning.
Fænomenet er knyttet til
arbejdsløshed, idet det
berører 38 procent af de
arbejdsløse. Den rammer også de børnerige
familier, ældre kvinder,
der bor alene, samt eneforsørgere (hvoraf 71
procent er kvinder). Men
større ulighed i samfundet, voksende arbejdsløshed og social udstødning bekymrer
åbenbart ikke Karin RiisJørgensen.

Begyndende opsving
Alle økonomer taler om
et begyndende opsving
og 1. maj er EU’s udvidelse en realitet. Dette
skal vi naturligvis udnytte, ikke mindst de
nye medlemslandes
store vækstpotentiale (i
gennemsnit på knap 5
procent) og evne til at
tiltrække investeringer.
Fastlæggelse af fælles
målsætninger vil være
kraftigt medvirkende til
en dynamisk udvikling af
konvergens og integration og på sigt gavne
alle EU’s medlemslande.
Derfor har EU vedtaget
Quick-Start programmet, der er kernen i det
europæiske vækstinitiativ. Det har til formål at
fungere som vækstloko-

motiver i Europa og dermed få vækst og beskæftigelse til at accelerere. Det er opbygning
og udbygning af de
transeuropæiske transportnetværk (Femern),
centrale transeuropæiske energiprojekter og
højhastigheds- og mobile kommunikationsnetværk, forskning og innovation. Dette svarer til,
da vi i Danmark kickstartede økonomien
med ”Gang i 90’erne”
og fik reduceret arbejdsløsheden markant og
skabte fornyet optimisme i samfundet. I
den sammenhæng skal
det nævnes, at EU
tilbagebetalte 5 milliarder kr. i oktober i
ubrugte bevillinger til
medlemslandene. Det er
min opfattelse, at når
markedet stagnerer, så
skal det offentlige gå
forrest og stimulere
efterspørgslen for at
igangsætte en fornyet
vækst.
Karen Riis-Jørgensen
nævner også, at en ekspansiv offentlig indsats
fordrer en ændring af
ØMU’ens konvergenskrav, herunder kravet
om maksimalt 3 procents underskud på de
offentlige finanser af
bruttonationalproduktet.
Jeg har altid haft og har
fortsat den opfattelse, at
dette krav er alt for rigidt
og derfor skal ændres,
ikke således, at lemfældig omgang med pengepolitikken tillades, men
hvor det handler om
fremadrettede investeringer, der fastholder og

Indlæg

Omsorgsdage til
børnefamilier
fremtidssikrer vor konkurrenceevne, så tæller
det ikke i de tre procent.
Det vil typisk være investeringer i uddannelse, forskning og
infrastruktur. Her ser vi
igen en afgørende forskel mellem socialdemokraterne og Venstres
liberalisme. Når Karen
Riis-Jørgensen taler om,
at Nyrup har glemt
1970’erne, så må det
bero på en erindringsforskydning for i 1974
under den smalle Hartling-regering gennemførtes mega-skattelettelser
(over 7 milliarder kr.)
uden kompenserende
besparelser, så Venstre
lagde grunden til det
kasseunderskud, der var
gift for dansk økonomi i
de næste mange år. I
Anders Fogh Rasmussens forårspakke gambles der også med vores
velfærd, for vi ved ikke
hvor mange jobs denne
udpumpning af købekraft skaber. Vi ved kun,
at de dårligst stillede 20
procent intet får ud af
det – og at det alt andet
lige skaber større ulighed i samfundet - og at
en bedre måde at skabe
arbejdspladser på er direkte investeringer i boliger, skoler, plejehjem,
kloakker, jernbanenet
osv. Det er rart at se, at
Venstre er tilbage i en
klassisk liberalisme – og
det ved vælgerne også
både ved det kommende Europa Parlaments valg og til folketingsvalget.

Af Morten Bødskov
Rødovres folketingsmedlem
Nye tal fra Danmarks
Statistik viser, at det
samlede beløb for barsel steg i 2003 til 7,6
mia. kr. mod 5,6 mia. kr.
året før - en stigning på
37 pct. Når vi bruger så
mange penge på barsel,
må vi hele tiden overveje, om vi bruger pengene godt nok.

Socialdemokratiet
mener nej
Vi kunne for de samme
penge give langt flere
valgmuligheder til den
enkelte familie. Det er
på den baggrund, at Socialdemokraterne forslag om omsorgsdage
som en del af en ny
fleksibel barselsorlov.
Alt for mange forældre er i en stor klemme,
når børnene er syge
mere end én dag – det
skal der ændres på.
Derfor skal forældrene
fremover have mulighed
for omsorgsdage til børnene. Vores børn har en
gang imellem ekstra
brug for deres forældre.
På de tidspunkter, skal
vi kunne være der for
dem. Det vil omsorgsdage sikre.
Flere valgmuligheder
Vi mener, at både mor
og far skal kunne have
et aktivt arbejdsliv samtidig med, at deres børn
oplever, at forældre er
der, når børnene har
brug for det. Vi vil derfor
give forældrene flere
valgmuligheder indenfor

de gældende regler for
barselsorlov.
Socialdemokratiet
foreslår, at forældrene
fremover kan vælge
mellem tre modeller:
1:
vælge 46 ugers barselsorlov (som den nuværende ordning – 230
barselsdage) eller,
2:
vælge 9 måneders barselsorlov (38 uger/190
barselsdage) og 20 omsorgsdage eller,
3:
vælge 1/2 års barselsorlov (26 uger/130 barselsdage) og 60 omsorgsdage.
Som udgangspunkt
kan familierne bruge op
til 10 omsorgsdage pr.
år til og med barnets 8.
år. Efter nærmere aftale
med arbejdsgiveren skal
der kunne anvendes
flere end 10 omsorgsdage indenfor et år.
Idéen er, at omsorgsdagen kompenseres med
den gældende fulde
dagpengesats.
Omsorgsdagene vil
være et supplement til
de omsorgsdage, der
gælder for visse overenskomstområder. Forslaget koster ikke mere
end de nuværende barselsordninger.
Forslaget vil give en
bedre sammenhæng
mellem arbejdsliv og familieliv, og dermed mere
tilfredse børn, forældre
og medarbejdere. Det er
helt afgørende, at vi får

skabt nogle ordninger,
der både tilgodeser
vores ungers behov,
uden det går ud over
hverken mors og fars arbejdsliv.
Hovedsigtet skal være, at få skabt et arbejdsmarked, hvor der er
plads til børnefamilier. Et
arbejdsmarked, hvor
man ikke hele tiden skal
vælge mellem karrieren
og familien. Vores forslag til reform af barselsområdet trækker i
den retning. Den er en
håndsrækning til børnefamilierne, hvis vilkår
Socialdemokratiet ønsker at forbedre.

Morten Bødskov
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Socialt

Rådighedsbeløb for
pensionister
i Rødovre
Af Britt Jensen
Socialudvalgsformand
I de seneste uger har
der være en del debat i
lokalaviserne om det såkaldte rådighedsbeløb
for pensionister. Jeg vil
godt forsøge at forklare
nogle af de præmisser
som gælder for de personlige tillæg i Rødovre
kommune og at vi faktisk har nogle fornuftige
bevillinger på dette område.
Særligt økonomisk vanskeligt stillede pensionister kan bevilges personlige tillæg efter en
konkret individuel vurdering. Det er kommunen
som foretager vurde-
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ringen på baggrund af et
opstillet budget. Hertil er
der så opstillet et vejledende rådighedsbeløb,
som er det beløb den
enkelte pensionist har til
rådighed efter betaling
af fast udgifter.
I debatten er det anført,
at Rødovre kommunes
vejledende rådighedsbeløb er meget lavere end
andre kommuners. Det
er korrekt, at Rødovre
kommunes rådighedsbeløb er lavere end
f.eks. Hvidovre og
Brøndby, men det at rådighedsbeløbet er mindre er ikke nødvendigvis
udtryk for, at der generelt ydes mindre i tilskud
til pensionisterne i Rø-

dovre end i nabo- kommunerne.

Personlige tillæg
Da det handler om personlige tillæg, skal der
altid foretages en konkret individuel vurdering
hver eneste gang, og rådighedsbeløbet er kun
vejledende. Det betyder,
at sagsbehandleren altid
laver en individuel vurdering, når en pensionist
ansøger om personlige
tillæg. Jeg opfordrer i
øvrigt altid borgerne til
at henvende sig til pensionsafdelingen for at få
vurderet om vedkommende er berettiget til
tilskud. Har man som
ægtepar/samlevende
mere end 4.850 kr. - og

enlige mere end 3.200
kr. - til rådighed om måneden, når godkendte
faste udgifter er betalt,
er man som hovedregel
ikke berettiger til personlige tillæg - men det
vil som sagt afhænge af
en individuel vurdering.
Der er også forskel fra
kommune til kommune
på, hvad der godkendes
som rimelige udgifter.
Beregnings- og udbetalingsmåden er også forskellige, idet Brøndby
Kommune f.eks. har et
rådighedsbeløb og så
graduerer i tilskuddet i
forhold til, hvor meget
pensionisten har udover
rådighedsbeløbet, så
det at beløbet er forskel-

Annoncer

Grundlovsfest
ligt er som nævnt ikke
nødvendigvis udtryk for,
hvor meget den enkelte
får i tilskud.
Jeg vil også godt påpege, at Rødovre kommune bruger knapt 13,4
mio.kr. årligt på personlige tillæg - et beløb
som ligger langt over,
hvad mange andre kommuner rent faktisk bruger. Der var den 31/12
2003: 7.555 pensionister, som fik andel i de
personlige tillæg i Rødovre dvs. i gennemsnit
er der ydet 1.783 kr. pr.
pensionist. Til sammenligning har Brøndby
kommune, der har betydeligt højere rådighedsbeløb end os, brugt
knap 8.4 mill. kr. til
7.162 pensionister, dvs.
i gennemsnit har de fået
1.170 kr. per pensionist i
Brøndby.

Rådighedsbeløb
Den sociale ankestyrelse
undersøgte i 2002 rådighedsbeløbet i alle kommuner i landet, og her lå
Rødovre kommune på
niveau med gennemsnittet. Af undersøgelsen
fremgik det, at størstedelen af kommunerne
(74%) har fastsat er rådighedsbeløb på mellem
3.000 kr. og 3.999 kr. for
enlige, for ægtepar fra
3.500 kr. til 7.600 kr.,
hvor rådighedsbeløbet
varierer fra 2.200 kr. for
enlige i den kommune
der har det laveste rådighedsbeløb til 6.100
kr. i den kommune, der
har det højeste.

I Rødovre kommune har
ældrepolitikken igennem
mange år haft første
prioritet og har det fortsat - vi har gennem flere
år udviklet en ordentlig
og anstændig ældrepolitik både inden for hjemmepleje, frivillighedsområdet og nu er vi i gang
med omfattende moderniseringer og ombygninger på vores plejehjem.
Alt i alt synes faktisk, at
vores ældrepleje og omsorg er i top, herunder
også vores bevillinger af
personlige tillæg. Men vi
kan altid gøre tingene
anderledes og forbedre
os hele tiden. Derfor vil
vi i socialdemokratiet
også altid arbejde for
gode og anstændige vilkår for vores ældre
medborgere - herom må
der slet ikke herske
nogen tvivl.

Kom til socialdemokratiets
grundlovsfest den 5. juni 2004. kl.
11.30-15, der afholdes på
Rødovregård
Med taler af, Poul Nyrup
Rasmussen, Morten Bødskov og
Erik Nielsen

Program:
Kl. 11.30 Velkomst ved Helge Møller
Kl. 12.00 Poul Nyrup Rasmussen
kandidat til EU parlamentet
Kl. 13.00 Morten Bødskov medlem
af folketinget
Kl. 14.00 Erik Nielsen borgmester
Kl. 15.00. Afslutning

Musikalsk underholdning mellem
talerne.
Fadøl 20 kr.
vand 10 kr.
2 pølser med brød 15. kr.
kaffe 5. kr.
Vin 70 kr. kan købes.
Arrangementet afholdes i gården, i
tilfælde af dårligt vejr rykkes indenfor.
Kom og vær med til hyggeligt samvær.
Alle er velkomne
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Navne og adresser

Socialdemokratiet i Rødovre
Formand
Helge Møller, Skodborgvej 3

3670 9480

Næstformand
Jørgen Dam, Knudsbølvej 37

3670 3007

Hovedkasserer
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1.th.

3672 2002

Kontingentkasserer
Hanne Kjærulff, Knud Anchers Vej 93 B 3670 6850
Sekretær
Flemming Østergaard Hansen,
Auroravej 21 C

3324 1846

Uddannelsessekretær
Ruth Mørch, Ulkær 6, st.th.

3647 0461

Bestyrelsesmedlemmer
Per Biener, Schweizerdalstien 41
Dan Larsen, Birkmosevej 39, 2. tv.
Jens A. Schmidt, Padborgvej 25
Annie Petersen, Fortvej 6 B
Safdar Sethi, Nørrekær 18, 10. tv.
Poul Alexandersen, Rødovrevej 222 C 1. tv.
Aksel Mikkelsen,

36703117
3672 2270
3670 8235
3641 6685
3648 5248
3672 1858
2045 3488

Bestyrelsessuppleanter:
Margit Grenaae, Espely 20
Erbil Kaya, Torbitsvej 27

3670 1128
5123 0142

Revisorer
Bente Hylleborg, Juelsmindevej 11
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B

3670
3672
3670
3670

4111
0436
3817
4836

3641
5136
3670
3641

8741
5048
2266
1831

4484 6085

Amtsrådsmedlemmer i kredsen
Sygehusudvalgsformand Leif
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G 4491 7789
Asger Løvskjold,
Kastagervej 32, 2730 Herlev
4499 8200
Formand for Rødovre/Herlev-kredsen
Bjarne Kaspersen Hansen,
Tværskiftet 27 A
4484 2172
Folketingsmedlem
Morten Bødskov,
Egilsgade 21, 2.th, 2300 Kbh.S.
e-mail: smorb@ft.dk – mobil

3257 2276
2022 0832

DSU-Rødovre
Louise Jeppsson, Rådhusstien 37,

2613 5841

LO-Rødovre
Poul Alexandersen, Rødovrevej 222C.tv. 3672 1858
3672 2984
3670 7641

Fanebærer
John Busk, Lucernevej 539

3670 7983

Socialdemokratiets mødelokale
Gunnekær 28, Hjemmeside:
socrodovre@socrodovre.dk

3672 5610
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Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Borgmester Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
Kaj-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
Monika Schmidt,
Brandholms Allé 9 C 2. tv.
Henning Nielsen, Vinkelvænget 31
Carl-Johan Hirsbæk, Lucernevej 157
Dora Arvidsen, Horsevænget 282
Vivi Skriver, Rødovre Parkvej 572
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27

AOF-Rødovre
Per Biener, Schweizerdalstien 41

3670 3117

Rødovre-kanalen
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10G 44917789
Bladet Socialdemokraterne
Helge Møller, Skodborgvej 3
3670 9480
e-mail: helgemoeller@mail.tele.dk & hm@bl.dk

Skole

Fremtidens
10. klasseskole
Af Henning Nielsen
Formand for Børne- og
Skoleudvalget
Det er regeringens målsætning, at 95 procent
af alle unge skal optages i gymnasiet eller påbegynde en anden
videregående ungdomsuddannelse.
Denne ungdomsuddannelse gælder dog
næppe 10. klasseskolerne. Dermed kan vi
havne i den situation, at
regeringen på et tidspunkt måske vil udfase
10. klasseskolerne.
Jeg mener bestemt
ikke, at man skal afskaffe 10. klasseskolen,
og da slet ikke i Rødovre. 10. klasseskolen
er en god brobygning til
både erhvervslivet og
andre teoretiske videreuddannelser, herunder
også gymnasiet. Men på
baggrund af regeringens
indstilling til 10. klasseskolerne, og ud fra den
kendsgerning at elevtallet til vores egen 10.
klasseskole i Rødovre er
faldende, bør vi i Social-

demokratiet overveje,
om vi fremover skal indrette og lede skolen på
en anden måde end vi
gør i dag.

Flere modeller
En ny model kunne
være at lade 10. klasseskolen fortsætte i de nuværende lokaler på Milestedets Skole, men
under ledelse af en af
de andre skoler i kommunen. F.eks. Valhøj
Skole.
En anden model
kunne være, at man slog
vores 10. klasseskole
sammen med en 10.
klasseskole fra en anden
kommune. F.eks.
Brøndby Kommune, hvis
10. klasseskole ligger
ganske tæt ved kommunegrænsen. På den
måde kunne man oprette et dynamisk 10.
klassecenter med op til
200-250 elever.
Det kunne være interessant at høre om
nogen partifæller har
andre forslag.

ktivitetskalender
Den 1. maj: kl. 7:

1. maj-møde på Rødovregaard
Den 11. maj kl. 19:

Kredsbestyrelsesmøde i
Gunnekær 28.
Den 15. maj kl. 11:

Sildemøde i Viften
Den 17. maj kl. 18:

FU-møde på rådhuset
Den 18. maj: Kl. 19:

Medlemsmøde om partiets nye
vedtægter i Gunnekær 28.
Den 22. maj: Kl. 10-12:

Torvemøde ved Damhustorv
Den 24. maj kl. 19:

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28.
5. juni kl. 11.30:

Grundlovsfest på Rødovregaard

henning.nielsen@rk.dk

Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre
Den understående plan var udgivelse via postvæsnet. Det kan vi ikke mere, da det er for dyrt. Derfor
er flere bestyrelsesmedlemmer m.m. gået i gang
med at ringe rundt til medlemmerne for at høre, om
medlemmerne med e-mail vil have bladet på mail.
De som ikke har en e-mail og vil modtage bladet på
denne måde, vil kunne finde det på vores hjemmeside www.socrodovre.dk. De som ikke har en internetforbindelse vil få bladet uddelt ved håndkraft,
men det kræver, at vi har nogle uddelere. Dem er vi
også ved at finde frem til via rundringerne til medlemmerne. Derfor kan vi desværre ikke være sikre
på, at bladet bliver delt rundt på de datoer, hvor der
står udkommer, men vi tilstræber at bladene kommer ud så tæt på udgivelsesdatoen som muligt.

Nr. 3 Deadline d. 28.5. Tryk d. 1.6.
Udkommer d. 4.6.
Nr. 4 Deadline d. 20.8. Tryk d. 24.8.
Udkommer d. 27.8.
Nr. 5 Deadline d. 15.10. Tryk d. 19.10
Udkommer d. 22.10.
Nr. 6 Deadline d. 26.11. Tryk d. 30.11.
Udkommer d. 3.12.
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Gospelkoncert
Med AOF Rødovre Gospelkor
Othello-koret
Korleder: Lise Yoshida
Pianist: Henrik Christoffersen

AOF
Rødovre
Foredrag og debat
Mød Benny Andersen

Torsdag d. 3. juni 2004 kl. 19
Rødovregaard, Loen
Alle er velkomne! – Gratis adgang
Har du lyst til at lære at synge Gospel er der undervisning torsdage kl. 19 Tilmelding til AOF

Han går bag facaden og afdækker den danske folkeånd – på godt og ondt.

Rødovregaard
onsdag den 28. april
2004 kl. 19
pris 65 kr.
Hold 6362

"Bag sløret"
v/ Rushy Rashid og
Jens Højbjerg
Ægteparret, der begge er
journalister mødte hinanden i
1998, blev forelskede i hinanden og senere gift. De troede
begge, de vidste en del om
hinandens etniske tilhørsforhold. Men de blev hurtigt klogere, og de har indset at det
er sin sag , at være fejlfarver
i hinandens familier. Ægteparret kommer i deres foredrag/oplæg ind på, hvordan
to mennesker og to kulturer
møder hinanden – og de
slag, der skal kæmpes for at
få det til at fungere.

Rødovregaard
mandag den 10. maj
2004 kl. 19
pris kr. 65
Hold 6363

Tilmelding og
flere oplysninger:
tlf. 36 48 15 99 og
www.aof-rodovre.dk

