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Leder

Kommunalreformen blev
ikke udgiftsneutral
,EDER

6IL NEDLGGE DEN
ALMENE SEKTOR

Regeringen har hele tiden sagt, at kommunalreformen og
ne til at skære ned på den offentlige service.
nedlæggelsen af amterne skulle være udgiftsneutral. Det
Skattereformen, som ganske vist blev gennemført i
har den ikke været for os i Rødovre. Vi fik i efteråret vedta2005, men som vi rigtigt kan se konsekvenserne af i dag,
get et budget med samtlige partier minus enhedslisten.
er efter min mening helt til rotterne. Skatteministeren har
Det viste, at vi ville have en kassebeholdning på omkring
erkendt, at der er lignet så få sager, at der er mangler 3
170 mill. kr. i løbet af 2007, som vi kunne bruge af til
mia. kr. i forhold til, hvad der blev lignet i 2004/2005. En
idrætshaller, forbedring af skoler og gader og veje – hvis,
ren skandale, som skatteministeren bortforklarer ved, at
hvis, hvis - ellers vi ville komme helskindet ud af udligman nu ligner på en anden måde, hvor man får fat i de
nings-og kommunalreformen. Det viste sig, at vi ville vinde store aktieselskaber, hvor man da også har fået 500 mill.
FOR PARCELHUSEJERNE AT KBE DERES EJENDOMME SÍ SKAL DE
6ELFRDSKOMMISSIONENS RAPPORT OM DET DANSKE SAMFUNDS
ca. 5 mill. kr. på udligningsreformen, men så kom regninkr. mere ind end sidste år. Men faktum er, at der ikke bliver
FREMTID ER BLEVET KOMMENTERET MEGET I MEDIERNE -EN DET FREMOVER NÍR LÍNENE ER UDLBET FORTSTTE MED AT BETALE
gen fra overtagelsen af amternes institutioner, genoptrælignet. Det kan vi se i de nye store skatteankenævn, hvor
HAR KONCENTRERET SIG OM EFTERLN TILBAGETRKNINGSALDER FRA DERES NETTOYDELSE SOM EN SLAGS SRSKAT TIL STATEN
ning m.m., ligesom det viste sig, at Københavns amt eftersagerne, der kommer til behandling, er mere end halveret
3KAL MAN FLGE VELFRDSKOMMISSIONENS FORSLAG SÍ VIL DET
ARBEJDSMARKEDET OG EJENDOMSSKATTER -EDIERNE HAR HELT
lod sig en kæmpegæld, som kommunerne nu er kommet
siden 2005, da skattereformen blev sat i værk.
BETYDE ET MEGET VILKÍRLIGT INDGREB &EKS VIL EN  M BO
FORBIGÍET AT VELFRDSKOMMISSIONEN FAKTISK FORESLÍR EN AF
til at hænge på. Det viser sig også, at vi kun får dækket f.
VIKLING AF DEN ALMENE SEKTOR &ORSLAGET GÍR REELT PÍ AT DER I LIG I EN AFDELING I (VIDOVRE DER ER lNANSIERET OMKRING 
eks. 70 pct. af de udgifter, vi har fået som følge af, at vi har Valget skal vindes på gader og torve
FREMTIDEN KUN SKAL EKSISTERE PRIVATEJEDE UDLEJNINGSBOLIGER
MED LAVT FORRENTEDE LÍN EFTER FORSLAGET BETALE  KR OM
overtaget amtets veje.
Dermed skulle man jo tro, at Socialdemokratiets opinionsOG EJERBOLIGER
ÍRET TIL STATEN MENS EN TILSVARENDE BOLIG AF SAMME STRREL
Da langt de fleste regninger kommer til at gå til drift af
tal ville stryge i vejret. Det er de da også i forhold til Helle
+OMMISSIONEN SKRIVER AT DEN ALMENE BOLIG ER EN OFFENT
SE DER ER lNANSIERET OMKRING  MED  ÍRIGE INDEXLÍN
kommunen, er det ikke hensigtsmæssigt bare at hente
Thorning Schmidts første måneder som formand, hvor vi
LIG STTTET LEJEBOLIG OG SOM SÍDAN HAR BEBOERNE HVERKEN
SKULLE BETALE  KR OM ÍRET $ET MÍ STRIDE MOD EN
pengene i kommunekassen, der i øvrigt er blevet væsentlig lå og rodede på ca. 20 pct. Nu er de da oppe omkring de
HVERS RETSPRINCIP AT SRSKATTER KAN VARIERE INDTIL DET 
DIREKTE ELLER INDIREKTE EJENDOMSRET /MVENDT MÍ MAN SÍ
minimeret på grund af nødvendige tillægsbevillinger her i
30 i nogle målinger, men det er ikke nok til, at regeringen
RESONERE AT SÍ MÍ EJERBOLIGER DER MODTAGER STTTE TIL LÍN
DOBBELTE PÍ SÍ VILKÍRLIGE PRMISSER
foråret. Derfor bliver det nødvendigt igen at se på bespaog Dansk Folkeparti mister flertallet.
6ELFRDSKOMMISSIONEN PÍSTÍR DESUDEN AT DEN UMIDDEL
GENNEM FRADRAGSRET FOR RENTER OG LANDBRUGET DER FÍR KRAF
relser på driften, og vi kan næsten ikke spare mere. AllereHvorfor er de så ikke det? Der er ro i baglandet, og når vi
TIG STATSSTTTE ELLER SKIBSREDERNE DER FÍR SUBSIDIER SÍ HELLER
BARE OG INDIREKTE STTTE TIL BEBOERNE I ALMENE FAMILIEBOLI
de ved budgettet 2007 sagde borgmesteren, at vi havde
ser på de forslag, vi kan læse om i Socialdemokratiets
GER SKNNES AT UDGRE   MIA KR I 
IKKE EJER DERES HUS LANDBRUG ELLER SKIBE
skåret ikke ind til benet, men ind i benet, så der er ikke de
medlemsblad, så skulle det se endnu bedre ud. Men det er
%N ANDEN PÍSTAND I VELFRDSKOMMISSIONENS RAPPORT
$ET MÍ STÍ SOM EN GANSKE UDOKUMENTERET PÍSTAND
bedste udsigter for nye haller m.v.
svært at komme igennem til medierne, som er 99 pct. do$ET ER SÍDAN AT STATEN SIKRER AT BEBOERNE IKKE SKAL BETA
HANDLER OM DEN DEL AF DE ALMENE BEBOERES HUSLEJER SOM
Vi må håbe, at KL i forhandlingerne med regeringen til
mineret af den borgerlige presse. Og når man har set og
DKKER LÍNEYDELSEN OG SOM EFTER LÍNENE ER TILBAGEBETALT
LE MERE END   PCT AF DEN SAMLEDE ANSKAFFELSESSUM I REN
sommer kan få staten til at indse, at kommunalreformen
hørt om den seneste politiske pression fra regeringsmedINDBETALES TIL ,ANDSBYGGEFONDEN DER IGEN BRUGER DISSE
TER OG AFDRAG PÍ DE LÍN SOM lNANSIERER HOVEDPARTEN AF
ikke har været udgiftsneutral og tage nogle af de mange
lemmer og politiske ordførere mod den ifølge statutterne
PENGE TIL AT lNANSIERE STORE NDVENDIGE RENOVERINGER PÍ
BYGGERIET $ENGANG REALRENTEN VAR  PCT VAR DER SÍLEDES
milliarder, der er i statsoverskud og refundere dem til kom- neutrale DR, så er det måske til at forstå.
TALE OM EN REGULR STTTE IDET STATEN BETALTE CA HALVDELEN
TRNGENDE HUSLEJEREGULERINGER INDSATS MOD GHETTOISERING
munerne.
Men vi må kæmpe videre. Selvfølgelig skal vi forsøge at
AF LÍNEOMKOSTNINGERNE -EN DE SENERE ÍR HVOR REALRENTEN
MM $ISSE SÍKALDT UDAMORTISEREDE LÍN FORESLÍR VEL
Hvis ikke, så er det igen børnene og de ældre, der må
komme i medierne, men vores kamp kommer til at foregå
HAR VRET CA  PCT ER DER IKKE TALE OM STATSSTTTE TVRTI
FRDSKOMMISSIONEN SKAL BETALES TIL STATEN "EGRUNDELSEN
holde for, da der jo er skattestop og vi ikke har mulighepå gader og torve med den personlige kontakt. Helle er
MOD 3TATEN LÍNER PENGENE TIL DET ALMENE NYBYGGERI TIL EN
ER AT STATEN I HJRENTEPERIODER HAR STTTET LÍNTAGNINGEN
den for at få flere indtægter ved at hæve skatten.
godt i gang ved sine rejser rundt i landet, og vi andre følMED EN BETYDELIG DEL AF DE ÍRLIGE YDELSER
RENTE UNDER  PCT OG DERMED TJENER STATEN I DISSE ÍR PEN
ger trit med torvemøder, områdeuddelinger m.m. Det bli-EN MAN KAN IKKE KORTSLUTTE DEN KENDSGERNING AT STA
GE VED AT YDE vSTTTEv TIL ALMENT BOLIGBYGGERI
Ingen beregninger over økonomien
ver et langt og sejt træk, som vi alle må medvirke til, ellers
TEN I NOGLE PERIODER HAR DKKET EN DEL AF YDELSERNE PÍ LÍ
%N ANDEN PÍSTAND FRA 6ELFRDSKOMMISSIONEN ER AT DER
Socialdemokratiet er ikke med i forliget om kommunalrefår vi ikke regeringsmagten igen.
BESTÍR EN vHUSLEJEFORDELv I DE ALMENE FAMILIEBOLIGER PÍ  
NENE TIL EN PÍSTAND OM AT STATEN SÍ KAN LGGE BESLAG PÍ
formen, bl.a. fordi der overhovedet ikke var nogen økonoMIA KR
ALLE BOLIGERS YDELSESEVNEN OGSÍ EFTER LÍNETS AFVIKLING
miske beregninger af konsekvenserne for reformen. Og
$ET MÍ KALDES RENDYRKET EKSPROPRIATION
(VORDAN MAN ER NÍET TIL DISSE TAL VIDES IKKE FOR DER LIGGER
dem kan vi jo se nu. Jeg håber virkelig, at partiet på tinge
IKKE NOGEN BEREGNING AF HUSLEJEFORDEL
) DE ÍR HVOR VELFRDSSAMFUNDET BLEV UDVIKLET BLEV DER
vil gøre noget ved denne sag. Det må da på et eller andet
MEGET FORNUFTIGT GENERELT GIVET STTTE TIL BOLIGUDBYGNIN
tidspunkt gå op for folk, at regeringen er en ren nedskæGEN $EN ALMENE SEKTOR HAVDE EN LAV LÍNERENTE MEN DER
ringsregering uanset deres smukke ord om, at de vil sikre
BLEV OGSÍ GIVET LAVT FORRENTEDE STATSLÍN TIL MINDRE PRIVATE
velfærden. De privatiserer ad bagdøren og får kommunerPARCELHUSE /G I HELE HJRENTEPERIODEN I ERNE KUNNE
Helge Møller
HELE RENTEUDGIFTEN TRKKES FRA OG DER VAR NOK NOGEN DER
Formand
VILLE GRE ANSKRIG HVIS DET BLEV HVDET AT FORDI DET OFFENT
(ELGE -LLER
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&ORMAND
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Kommunalt

Nyt fra kommunal
bestyrelsen
Af gruppeformand Alex Nielsen

Arbejdet i Rødovre
Jobcenter, 1. kvartal 07
Konstruktionen med kommunale jobcentre er stadig
noget nyt, der kræver en vis
indkøringsperiode. Her i
bladet vil jeg løbende følge
op på udviklingen, hvor
statslige og kommunale
medarbejdere skal arbejde
sammen for at få henholdsvis (a-kasse)forsikrede og
ikke-forsikrede ledige i arbejde.
Den statistiske kvartalsrapport giver et overblik
over udviklingen i Rødovre
Jobcenters virksomhed og
resultater. Rapporten gennemgår en række nøgletal,
herunder ledigheden for de
forsikrede ledige og antallet
af kontanthjælpsmodtagere
i forskellige matchkategorier. Der fokuseres ligeledes
på sygedagpengeområdet,
idet dette område siden forrige kvartal er blevet fulgt
særligt nøje.
Rødovre Jobcenter foretager løbende en resultatrevision som behandles af Beskæftigelsesudvalget hvert
år i april. I Resultatrevisionen findes en mere omfattende redegørelse for arbejdsmarkedet og produktionen i Rødovre Jobcenter.
Den første normale Resultatrevision offentliggøres april
2008, mens en begrænset
udgave offentliggøres april
2007.
Det er ambitionen at
Rødovre Jobcenter i fremtidige kvartalsrapporter vil
levere et overblik over tilbudssiden, hvilket vil sige
antal aktiverede i forskellige
typer af tilbud.
Ledigheden for de forsikrede ledige viser en tendens

til stigning i det seneste
kvartal, fra 461 i december
til 564 i januar, 2007. Et
mere retvisende billede af
ledighedsudviklingen får
man ved at sammenligne
ledigheden i januar i år
med januar 2006, og her er
der tale om et fald på 178
fuldtidsledige.
Det er mere kompliceret
at bedømme kontanthjælpsmodtagernes forhold
end de forsikrede lediges.
Antallet af kontanthjælpsmodtagere var 884 i december og 872 i marts.
Kategorierne for kontanthjælpsmodtagere er defineret som følger:
Matchkategori 1: Ledige
som umiddelbart matcher
arbejdsmarkedets krav
Matchkategori 2: Ledige
som har en høj grad af
match til arbejdsmarkedets
krav
Matchkategori 3: Ledige
som delvist matcher arbejdsmarkedets krav
Matchkategori 4: Ledige
som har en lav grad af
match til arbejdsmarkedets
krav
Matchkategori 5: Ledige
som ingen match har til arbejdsmarkedets krav.
Man kan sige sig selv, at
det må være svært at inddele mennesker i disse kategorier og risikoen for tilfældigheder er overhængende.
Rødovre Jobcenter bruger
en intern underopdeling af
kategorierne som et hjælperedskab, der tager hensyn til borgerens ressourcer.
Underopdelingen består i
en bogstavkode:
X betyder, at den ledige
ikke har problemer ud over
ledighed
A betyder, at den ledige

har et urealistisk eller manglende arbejdsmarkedsperspektiv
B betyder, at vedkommende mangler faglige eller praktiske kompetencer
C betyder, at vedkommende mangler personlige
kompetencer
D betyder, at vedkommende mangler økonomi
og netværk i en sådan grad
at arbejdsevnen er påvirket
E betyder, at arbejdsevnen er begrænset af sygdom eller misbrugsproblemer.
Bevilling fra staten til særlig beskæftigelsesindsats
for indvandrere og efterkommere
For at styrke integrationsindsatsen i kommunerne,
og for at tage hånd om de
indvandrere, der har behov
for en særlig tæt og målrettet opfølgning for at få et
job, har regeringen afsat ca.
300 mio. kr. til ansættelse af
ekstra virksomhedsrettede
jobkonsulenter i kommunerne i perioden 20072010.
De 300 mio. kr. fordeles
blandt 15 kommuner, bl.a.
Rødovre. Der er tale om de
5 kommuner, som har det
største antal ledige indvandrere og efterkommere på
starthjælp, kontanthjælp eller introduktionsydelse samt
de 10 kommuner, der har
en stor belastning i form af
mange ledige indvandrere
og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp eller
introduktionsydelse i forhold til kommunens samlede antal indbyggere i den
erhvervsaktive alder.
I bevillingen på 1.875.000
kr. årligt i en 4-årig periode

fra 2007 til 2010. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til
Rødovre Kommune ligger,
at der kan ansættes ekstra
virksomhedskonsulenter.
For at bevillingen kan opnås, skal der opstilles målog resultatkrav for indsatsen, ligesom der skal ske en
løbende opfølgning i forhold til forbrugte midler og
status for indsatsen i de enkelte kommuner.
Herudover vil Arbejdsmarkedsstyrelsen evaluere
kommunernes indsats og
resultater i løbet af bevillingsperioden.
Kommunen skal hvert år
udarbejde en redegørelse
som opfølgning på de årlige resultatkrav. I redegørelsen skal indgå status for
mål- og resultatkrav samt
status for tilrettelæggelse af
indsatsen overfor målgruppen i kommunen, herunder
igangsatte aktiviteter.
Rødovre Jobcenter vurderer at målgruppen af 344
ledige indvandrere og efterkommere. Ved gennemgang af målgruppen viser
det sig at ca. 50 % af målgruppen er i matchkategori
4 og 31 % i matchkategori
5 og de resterende i de øvrige matchgrupper.
Målet er, at Rødovre
Jobcenter efter den 4-årige
periode har nedbragt antallet af personer i målgruppen til 230 fuldtidspersoner.
Lokalaftale om løn- og arbejdsforhold for lærere
og børnehaveklasseledere
ansat i Rødovre Kommune
2007/08
Lokalaftale for skoleåret 1.
august 2007 til 31. juli 2008
om løn- og arbejdsforhold


Kommunalt

for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre
Kommune er indgået i henhold til arbejdstidsaftale for
lærere og børnehaveklasseledere og KTO-aftaler om
arbejdstid m.v. 1999.
Udgangspunktet for forhandlingerne har været en
videreførelse af Lokalaftalen
for skoleåret 2006/07, men
med nogle få ændringer.
Der er bl.a. sket følgende
ændringer:
· Der ydes ikke akkordtillæg for pauser.
· Grænsen for hvornår der
udløses ekstra individuel
tid er hævet fra 651 til
660 timer årligt.
· Til nyuddannede lærere
tildeles yderligere 34 timer som individuel tid.
· Der tildeles ikke tid til
”skolen som den gode arbejdsplads”.
· Prøveaftalen er tilrettet i
forhold til ændringerne i
bekendtgørelsen vedrørende de afsluttende prøver.
· Der er indføjet et afsnit
vedrørende elevplaner.
Handicappolitik – høring
Kommunalbestyrelsen vedtog i januar, 2006 at udarbejde en handicappolitik for
Rødovre Kommune. Handicappolitikken skal være
med til at sætte fokus på de
handicappede borgeres vilkår og muligheder, og dens
målsætninger skal være pejlemærker for de politiske
prioriteringer på området.
Ansvaret for at formulere
handicappolitikken har været placeret i en styregruppe med repræsentanter fra


Rødovre Kommunes forvaltninger, Handicapråd og Seniorråd.
Under styregruppen har
der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af
medarbejdere fra kommunes forvaltninger. Både
medarbejdere og borgere
har været inddraget i processen, og der har været afholdt en handicapkonference. I den forestående høringsfase arrangeres et
åbent borgermøde.
Handicappolitikken tager
udgangspunkt i Rødovre
Kommunes overordnede vision om den gode by at
leve, færdes og bo i og den
er bygget op omkring FN`s
standardregler om lige muligheder for handicappede.
Følgende emner indgår:
· Social tryghed
· Tilgængelighed
· Udvikling og uddannelse
· Arbejde og beskæftigelse
· Sport, fritid, kultur
· Familieliv, personlig integritet, bolig og netværk
Forslaget til handicappolitik, inkl. idèkatalog sendes
til høring i Handicaprådet,
Seniorrådet, Det lokale Beskæftigelsesråd og Integrationsrådet samt Kommunens MEDudvalg. Forslaget
sendes derudover til alle organisationer og grupper,
som har særlig interesse på
handicapområdet. Det vil
også være muligt for alle
borgere at indsende skriftlige kommentarer til handicappolitikken.
Højhusene i Ruskær
Kommunalbestyrelsen god-

kendte i februar 2002 ansøgning om omprioriterings
støtte til AAB, afdeling 43.
Støtten indebar, at afdelingen opnåede en huslejelettelse til dækning af nye
lån som følge af byggeskadeudbedring og renoveringsarbejder. Der blev på
daværende tidspunkt fremlagt en helhedsplan for de
påtænkte arbejder, herunder udskiftning af vinduer i
lavhusene og udbedring af
omfattende byggeskader
på afdelingens to højhuse.
Der har i den mellemliggende periode været foretaget omfattende undersøgelser af muligheden for at
renovere højhusene, men
det har vist sig ikke at være
muligt at tilvejebringe en
økonomisk tilfredsstillende
løsningsmodel.
AAB har på den baggrund anmodet Rødovre
Kommune, Landsbyggefonden og Socialministeriet om
at få tilladelse til at nedrive
højhusene og at frastykke
og sælge en del af afdelingens jordtilliggende med
henblik på at sikre den
fremtidige drift af lavhusene.
AAB har nu overladt det
til kommunalbestyrelsen at
indstille til Landsbyggefonden at godkende nedrivning af højhusene. Beslutning og vilkår for nedrivning skal ligeledes godkendes af Socialministeriet.
Nedrivning af højhusene
er godkendt af AAB, afdeling 43 på medlemsmøde
den 5. februar i år, af AAB’s
forretningsudvalg, 7. februar 2007 og af AAB’s repræsentantskab, 21. februar
2007.
Godkendelserne forudsætter, at nedrivningen ikke
omkostningsmæssigt påvirker driften af den reducerede boligafdeling.
Genhusning af beboerne i
højhusene forestås af AAB
og Kuben Byfornyelse Danmark i henhold til Genhusningsplan, januar 2007.
AAB skal tilbyde den enkelte lejer at leje en anden bolig i kommunen af passende

størrelse, kvalitet og udstyr.
AAB råder ikke over boliger af passende størrelse,
kvalitet og udstyr i Rødovre,
og da genhusningen herudover forudsættes gennemført i perioden august – oktober 2007, er det efter
AAB’s vurdering ikke muligt
ved et samarbejde med
Rødovre Kommune og de
øvrige boligorganisationer i
kommunen at skaffe de
nødvendige boliger til genhusning eller at genhuse
alle i Rødovre.
AAB har fået Socialministeriets tilladelse til at gennemføre et forsøg i forbindelse med genhusningen,
hvilket skal give AAB adgang til på et frivilligt
grundlag at indgå aftale
med andre almene boligorganisationer om udlejning
af boliger udenom ventelisten til beboere i højhusene
med et genhusningsbehov.
Gennem tilladelsen er det
muligt også at kunne genhuse beboerne i kommunerne Albertslund, Ballerup,
Brøndby, Frederiksberg,
Gladsaxe, Glostrup, Herlev,
Hvidovre, København og
Vallensbæk.
Det overordnede krav til
kvalitetsniveauet:
· Den enkelte husstands
ønsker og behov skal i videst muligt omfang imødekommes inden for de
givne rammer.
· Husstandenes ønsker og
behov i forhold til erstatningsboligens størrelse,
beliggenhed, kvalitet og
udstyr samt huslejeniveau
søges imødekommet.
Trængselsafgifter i
Hovedstaden
Københavns kommune har
gennem længere tid arbejdet med analyser og foreløbige idéoplæg om trængselsafgifter i Hovedstadsområdet.
Københavns overborgmester har henvendt sig til
omegnskommunerne med
henblik på at analysere problemstillingerne i forholdt
til de berørte kommuner.

Kort nyt
Analysen skal vise om
trængselsafgifter er egnede
som middel til nedbringelse
af kødannelse på vejnettet
og ventetider i den kollektive trafik samt til etablering
af forbedret individuel og
kollektiv infrastruktur. Det
er tanken at disse forbedringer kan etableres for provenuet fra trængselsafgifterne.
På den baggrund har
Rødovre og 15 andre hovedstadskommuner deltaget i drøftelser omkring behovet for en videre analyse
af en eventuel indførelse af
trængselsafgifter. Udgangspunktet er blandt andet erfaringer fra London og
Stockholm.
En arbejdsgruppe har udarbejdet materiale vedrørende trængselsafgifter i
hovedstadsområdet:
· Bedre fremkommelighed
og bymiljø
· Farvel til bilkøerne i 2010
· Pressemeddelelse den 30.
marts 2007
· Faktaarket om trængselsafgifter i hovedstadsområdet
Der er mange bevæggrunde for at indføre trængselsafgifter, herunder:
· at nedbringe ventetiden i
den private bilisme og i
den kollektive trafik ved
at anvende provenuet fra
afgifterne til gavn for
både den kollektive og
den individuelle infrastruktur i området.
· at bilister i hovedstadsområdet årligt spilder
mere end 30 mio. timer i
bilkøer
· at den samfundsøkonomiske konsekvens af tiltagende kødannelse udgør
et årligt tab på 6 mia.
kroner i hovedstadsområdet
· at kø- og spildtid i området forudsættes at stige
med mere end 50 % over
de næste 10 år. 
•

Besøg i Vestbadet
Vestbadet har netop været igennem en kæmperenovering. Der er kommet varmtvandsbassin et wellnes-center med alle mulige faciliteter, ny kantine
m.m. Hvid du ikke har haft mulighed for at se det
nye Vestbad, så har du chancen nu.
Partiets børne- og skoleudvalg har nemlig arrangeret et besøg i det nye Vestbad den 7. maj kl. 19,
hvor der vil blive vist rundt og fortalt om de mange
nye faciliteter. Alle medlemmer er velkomne.

Ruder isættes
Thermoruder
Spejle
Ventilatorer
Blyruder
Råglas

Møde om demens
Partiets ældre- og socialgruppe holder den 14. juni
kl. 19 – 21 et møde i Foreningshuset, Højnæsvej 63,
hvor kommunens demenskoordinator Hanne
Munch kommer med et oplæg om demens. Medlemmer fra Somalieklubben vil deltage, og andre
interesserede partimedlemmer er velkomne.

Indramning
Skifterammer
Fotorammer
Forsatsruder
Altanglas i alu
minium
Glaskunst
Broderier
Rensning af
gamle malerier

Undskyldning
Man kunne tro, at redaktøren var efter ham, hvis
man hedder Leif H. Jørgensen, men det er redaktøren ikke.
Da vi her i bladet nævnte, hvilke socialdemokratiske kandidater, som var opstillet til seniorrådet, fik
vi ved en fejltagelse ikke Leif H. Jørgensens navn
med. Da vi så fortalte om valgets resultat, så nævnte vi, at Preben H. Jørgensen ikke blev valgt. Det var
også forkert, for der var ingen Preben H. Jørgensen
opstillet. Derimod var det Leif H. Jørgensen. Derfor
en stor undskyldning fra redaktørens side.
Når vi så er ved seniorrådet, nævnte vi, at Kirsten
Petersen var socialdemokratisk kandidat. Det var
hun ikke. Hun er ikke medlem af partiet.
Så skulle det forhåbentlig være bragt på plads.
Red.

Glarmester
Allan
Olsen
ROSKILDEVEJ 299 B

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



Generalforsamling

Tre nyvalg til
bestyrelsen
60 medlemmer var mødt op til Socialdemokratiets generalforsamling, som valgte tre
nye medlemmer til bestyrelsen. Både formanden Helge Møller og social- og sundhedsudvalgsformand Britt Jensen rettede
stærk kritik af de økonomiske konsekvenser
for kommunerne

Der var stor lyst til at opstille til bestyrelsen på Socialdemokratiets generalforsamling den 11. november
på Rødovregård. Hele ni
personer til fem pladser,
hvoraf den ene kun var for
et år, da bestyrelsesmedlem
Dorte Hildebrandt, som
ikke var på valg, blev valgt
som ny kontingentkasserer i
stedet for Hanne Kjærulff,
som efter mange år i bestyrelsen valgte at stoppe.
John Hedegaard og Jean
Jensen blev genvalgt med
flest stemmer, mens Michel
Berg og Birgitte Gliffenberg
blev nyvalgt på de næste
pladser. Efter lodtrækning
mellem Jens A. Schmidt og
Bente Hyldeborg, blev
sidstnævnte valgt for et år,
mens Jens Schmidt blev 1.
suppleant, Kai-Ole Gustav
blev 2. suppleant, mens
Preben Rølling og Kurt Faber Pedersen blev henholdsvis 3. og 4. suppleant.
Efter Jan Kongebro var
valgt til dirigent aflagde formanden, Helge Møller, sin
beretning, som tog udgangspunkt i de mange reformer, regeringen har gennemført.
Dirigent Jan Kongebro og formand Helge Møller var omkranset af røde faner på generalforsamlingen hvor Margit Grenaae opfordrede medlemmerne til at deltage i partiets mange aktivitetsgrupper.
Foto Bente Hylleborg.


Han var glad for, at Socialdemokratiet ikke var
med i forliget om kommunalreformen, fordi der overhovedet ikke var nogen
økonomiske beregninger af
konsekvenserne for reformen.
Regningen efter
kommunalreformen
– Og dem kan vi jo se nu,
hvor vi har fået regningen
fra overtagelsen af amtets
institutioner, genoptræning
m.m. ligesom det viste sig,
at Københavns amt efterlod
sig en kæmpegæld, som

kommunerne er kommet til
at hænge på. Jeg håber virkelig, at vores partifæller i
Folketinget vil gøre noget
ved denne sag. Det må da
på et eller andet tidspunkt
gå op for folk, at regeringen er en ren nedskæringsregering uanset deres
smukke ord om, at de vil
sikre velfærden. Den privatiserer ad bagdøren og får
kommunerne til at skære
ned på den offentlige service, sagde han.
Skattereformen fik også
et par ord med på vejen.
Den var efter Helge Møllers
opfattelse helt til rotterne.
– Skatteministeren har erkendt, at der er lignet så få
sager, at der mangler 3 mia.
kr.i forhold til, hvad der
blev lignet i 2004/2005. En
ren skandale, som skatteministeren bortforklarer ved,
at man ligner på en anden
måde, hvor man får fat i de
store aktieselskaber, hvor
man da også har fået 500
mill. kr. mere ind i 2006
end i 2005, men det er jo
ingenting i forhold til de 3
mia. kr., som er tabt ved at
der ikke bliver lignet ordent
ligt. Det kan vi også se i de
nye store skatteankenævn,

hvor antallet af de sager,
som kommer til behandling
er mere end halveret siden
2005, sagde han.
Formanden sluttede sin
beretning med at omtale
de mange arrangementer
foreningen har holdt, især
partiforeningens 100 års jubilæum, som både blev fejret ved en reception og en
stor jubilæumsfest samt udgivelse af en bog om partiet
100 kr.
Har kostet os
mange millioner
Da både gruppeformand
Alex Nielsen og borgmester
Erik Nielsen var forhindret i
at deltage i generalforsamlingen, var det social- og
sundhedsudvalgsformand,
Britt Jensen, der aflagde
den kommunalpolitiske beretning. Også hun kom ind
på omkostningerne for
kommunerne med den nye
kommunalreform.
– Den har foreløbig kostet
os rigtig mange mio. kr.
Der har været engangsudgifter til: IT, drift, sundhed,
transport, amtsveje, gæld
og meget mere. Heldigvis
har vi sparret op, men det
er da ikke rimeligt, at rege-

Generalforsamling
ringen laver Danmarks historiens største kommunalreform, uden at sikre den
fornødne finansiering til
kommunerne.
Og det er altså ikke en
gang kommunal brok. Det
er realiteten, at millionerne
ryger hurtigere ud af de
kommunale kasser, end de
kommer ind. Vi mærker det
også i Rødovre. Vi har lige
givet endnu en tillægsbevilling på 19 mio. kr. for efterdønningerne efter kommunalreformen, og det er ikke
den første, og man kan
frygte, at det heller ikke er
den sidste.
Med kommunalreformen,
har vi også overtaget mange nye og spændende opgaver, og vi har fået en række nye medarbejdere fra
amtet. Det er en kæmpe
udfordring, som forløber
stille og roligt.
De mange initiativer vi
fortsat har gennemført i det
seneste år, skal ses i sammenhæng med de meget
svære økonomiske præmisser vi har. Vi har været igennem et år med en række
besparelser på bl.a. skovbørnehaverne, hvor vi også
blev ramt af forældreprotester.
Næste års budget
bliver svært
Næste års budget bliver bestemt heller ikke let at få til
at hænge sammen, og med
de økonomiske vilkår vi har
med fra kommunalreformen, er vi fortsat nødt til at
spænde livremmen ind og
gøre vores yderste for at få
budgettet til at hænge sammen.
Kære partifæller. Vi får
brug for alt jeres støtte i
den kommende tid. Alt kreativitet og iderigdom skal
sættes i værk, når vi skal
have det kommende budget til at falde i hak. Og vi
vil, som vi plejer spørge jer
til råd, når ’brikkerne’ for
næste års budget skal lægges. Det bliver ikke nemt og
vi er nok i en situation, hvor
det bliver meget vanskeligt,
både at give god service,

uden at finde finansiering til
det. Vi må både kigge på
salg af kommunale ejendomme og grunde. Og så
er tiden måske ved at være
moden til, at vi må kigge på
skatten. Vi ved det ikke helt
endnu, men på et tidspunkt
kan man bare ikke skære og
effektivisere mere. På et
tidspunkt er bunden nået,
også hos os. Men lad os se
på det over sommeren, sagde hun.
– Selv om kommunalreformen fylder rigtig meget i
det kommunale arbejde, så
er det alligevel lykkedes os
at udvikle Rødovre på en
række vigtige områder. Jeg
kan desværre ikke komme
ind på alt, sagde hun, men
omtalte handicappolitik,
sundhedspolitik, ældreområdet, børne-og ungepolitik, SSP, idrætspolitk, trafikpolitik samt beskæftigelsesog integrationspolitik.
I sin beretning sagde hovedkasserer Birthe Larsen,
at hun var så glad for, at der

var overskud på både valgog aktivitetsfonden og selve
driftsregnskabet.
– Specielt var jeg meget
bekymret for økonomien,
da jag hørte om de mange
aktiviteter i forbindelse med
jubilæet, bog, reception og
fest. Jeg var i banken for at
høre, om vi eventuelt kunne
låne. Som det fremgår,
blev det ikke nødvendigt,
men det kan vi ene og alene takke Helge og Erik for.
De er så dygtige til at skaffe
sponsorer, sagde hun.
Sidste regnskab
Kontingentkasserer Hanne
Kjærulff aflagde sit sidste
regnskab. Hun kunne berette, at der endelig er kommet orden på partiets centrale opkrævning, hvorved
arbejdet for hende også var
blevet lettere. Der var pr.
1.1. 2007 484 medlemmer.
Formanden Helge Møller
rettede en stor tak fil Hanne
for hendes store arbejde
gennem mange år i besty-

relsen.
Aktivitesformand, Dorit
Svendsen, takkede de mange, som var med til at gøre
jubilæumsfestlighederne så
succesfulde. Hun gennemgik derefter de mange arrangementer som 1. majfest, grundlovsfest samt debatmødet med Det Radikale
Venstre om folkeskolen med
socialdemokratiets ordfører
Christine Antorini og den
radikale ordfører Margrethe
Vestager og arrangementet
med den tidligere EU-kommissær Poul Nilson.
Der blev valgt ny revisor,
da Bente Hylleborg blev
valgt ind i bestyrelsen. Den
ny revisor blev Lars Otto
Lauritzen, mens Erik Hillbrandt blev genvalgt. Som
revisorsuppleanter valgtes
Bruno Borch og Hanne
Kjærulff.
•

Ny regionsformand
Socialdemokraterne i Region Hovedstaden fik på regionens repræentantskabsmøde den 19. april i Hvidovre Medborgerhus en ny formand. Eva Amdisen
ønskede ikke at fortsætte. I stedet for
hende valgtes det tidligere amtsrådsmedlem, Peter Valenius fra Gentofte.
Det skete i et kampvalg med næstformand i regionen Jens Mørk Lauridsen
fra København.
Det skete efter en dramatisk optælling af stemmerne, idet dirigenterne
havde meddelt, at der var mødt 186
stemmeberettigede op af de ca. 700
mulige. Men da stemmerne var talt op,
viste det sig, at der var afgivet 207
stemmer. Det var de enkelte kredses
formænd, som havde opgivet tallet 186
til stemmetællerne, men efter endnu
en optælling viste det sig, at en enkelt
kreds havde opgivet forkerte tal. Af de
207 stemmer fik Peter Valenius de 199,
mens der var 96 stemmer til Jens Mørk

Lauridsen, mens en var ugyldig og en
blank. Den megen tid, der gik med at
opklare forvirringen omkring stemmesedlerne betød, at de bornholmske repræsentanter ikke fik stemmetallene
med hjem. De skulle nå en færge.
Repræsentantskabsmødet blev domineret af en diskussion om hospitalsplanen, som blev rost meget, men også
kritiseret af enkelte. Der blev også rejst
spørgsmål om, hvordan det kunne
være, at nu, hvor det var kommunerne,
der skulle betale for genoptræning, så
var lægerne meget flittige til at anbefale genoptræningsterapi, mens de var
mindre villige, da hospitalerne hørte
under amterne. Og det giver kommunerne store økonomiske problemer,
idet mange allerede har brugt det afsatte budget her tidligt på året.



Politi

Politiets lokale tilstedeværelse styrket
Af Morten Bødskov,
Rødovres folketingsmedlem
Socialdemokraterne indgik i
juni 2006 et forlig med regeringen om en ny struktur
for landets politi og domstole. 1. januar 2007 trådte
reformen i kraft, nye større
politikredse er realiteten og
ledelsesstrukturen hos politi
og domstole er forandret.
Den altafgørende årsag til
behovet for den nye politireform er, at kriminaliteten
har forandret sig. Den er på
nogle punkter blevet mere
kompliceret, voldsommere
og ofte også mere organiseret end tidligere. Det er
derfor vigtigt, at politiet og
domstolene rustes til fremtiden og til at håndtere udviklingen i kriminaliteten, så
borgerne sikres den retssikkerhed og service, de har
krav og trygheden i samfundet styrkes.
I tæt dialog
For socialdemokraterne er
det afgørende, at der sættes tidligt, kontant og effek-

tivt ind mod kriminaliteten
og dens årsager. Vi har
brug for et engageret politi,
der er i tæt dialog med lokalsamfundene om netop
deres udfordringer.
For at styrke politiets tilstedeværelse i lokalsamfundene er der, som et led i
den nye politireform sikret,
at det nu er et nyt lokalpoliti, der skal varetage den
løbende kontakt med de
enkelte kommuner og det
øvrige lokalsamfund. Det
betyder bl.a., at der er blevet oprettet lokale samarbejdsfora ”lokalråd”, med
repræsentanter fra politi,
kommune og det øvrige
samfund. Lokalrådene har
til opgave at drøfte og lave
handlingsplaner for den kriminalitetsbekæmpende og
kriminalpræventive indsats i
det enkelte lokalområde.
Som et led i det tætte samarbejde er der også blevet
oprettet et obligatorisk SSPsamarbejde mellem de sociale myndigheder, skole,
institutioner og politi. Et
samarbejde som sikrer en
hurtig og præcis reaktion
over for unge, der er på vej
ud i problemer, og som

inddrager forældrene i opløbet.
Et særligt foregangseksempel
For socialdemokraterne har
vores boligområde ”Kærene” i Rødovre været et særligt forgangseksempel for
forhandlingerne om at styrke det lokale kriminalpræventive arbejde. I Kærene
har Rødovre Kommune, sociale myndigheder, institutioner og mange frivillige
sjæle igennem flere år arbejdet tæt sammen for at
forbedre trygheden i boligområdet. Det er dét samarbejde, som har gjort Rødovre til foregangskommune
i det kriminalpræventive arbejde, og altså nu et levende eksempel i den største
reform af dansk politi de
sidste mange årtier.
For at kunne sikre den
bedste lokale forankring af
politiet er det vigtigt, at der
sikres flere betjente til det
operative politiarbejde. Inden for få år frigiver reformen op mod 800 betjente
til dette arbejde.
For yderligere at styrke
politiets lokale tilstedevæ-

relse blev der under forhandlingerne af reformen
sikret, at de nye politi-hovedstationer – hvor politiets
ledelses er samlet – understøttes af et antal lokalstationer, hvor betjentene møder ”ud fra”. En sådan station placeres i Rødovre,
hvorfor den nuværende
Rødovre Politistation bevares og styrkes i forhold til
tidligere. Den nye Vestegnens Politi-kreds får to sådanne lokalstationer. Den
anden vil være placeret i
Gladsaxe.
Styrket indsats
Endelig er der i de nye større politikredse mulighed for
at styrke indsatsten over for
den lokale offerrådgivning
ved bl.a. at etablere faste
netværk, som kan yde den
nødvendige vejledning. I
forlængelse af dette er det
hensigten, at de succesfulde ordninger med konfliktmægling og konflikt råd på
sigt vil blive landsdækkende.
For socialdemokraterne er
det vigtigt, at politiets ressourcer bliver anvendt
bedst muligt og at politiet
er i tæt dialog med lokalsamfundenes netværk. Derfor følger vi med høje forventninger den lokale udmøntning af politi og domstolsreformen.
•

Budgetmøde

Forvirring om kontingentet

Den 30. maj kl. 19 på Rødovregaard kommer de første
spareforslag frem for budgettet for 2008. Som man her i
bladet har kunnet læse, så har både formanden i sin beretning på generalforsamlingen og social-og sundhedsudvalgsformand Britt Jensen varslet, at det kan blive til meget
kraftige besparelser på det kommende års budget, hvis
ikke kommunerne bliver kompenseret af staten med de
store regninger, kommunalreformen har påført dem. Der
kan også være spørgsmål om en skatteforhøjelse, selvom
der er skattestop, for skattestoppet gælder jo generelt for
alle kommuner unde ét, så sænker nogen skatten kan andre hæve den. Og skal vi være en af de kommuner. Der er
nok at tage stilling til, så alle opfordres til at møde op.

På generalforsamlingen i partiet den 11. april, stillede formanden, Helge Møller, et forslag om en kontingentstigning på 40 kr. om året fra næste år. Begrundelsen var, at
partistyrelsen havde ændret på kontingentsatserne, så det
så ud som om, det slugte det ekstrakontingent, vi betaler i
Rødovre for at kunne udsende partibladet.
Forslaget blev vedtaget.
Nu har den afgåede kontingentkasserer lavet beregninger over den ændrede kontingentsats fra partistyrelsen.
Den viser, at den ændring, der er sket i betalingen til partikontoret og til kredsen, betyder, at der kun er en lille stigning i kontingentet på 8 kr. til partikontoret og kredsen.
Og holder det, vil bestyrelsen formentlig ikke føre kontingentstigningen ud i livet, før vi har set konsekvenserne af
ændringerne, når vi når til nytåret.



Sundhed

Sundhedsaftaler
En af de meget vigtige opgaver for Rødovre
kommune, er overtagelsen af en række sundhedsmæssige opgaver. Vi har derfor udviklet
en sundhedspolitik, som danner rammen om
de mange tiltag, vi sætter i værk i den kommende tid.
Af Britt Jensen,
Formand for Social- og sundhedsudvalget
Kommunalreformen har
bragt mange nye initiativer
med sig til kommunerne i
Danmark. Selv om Rødovre
ikke er blevet lagt sammen
med andre kommuner, så
er vi berørt af kommunalreformen med en række nye
opgaver, som vi skal stå
for. En af de meget vigtige
opgaver for Rødovre kommune, er overtagelsen af
en række sundhedsmæssige
opgaver. Vi har derfor udviklet en sundhedspolitik,
som danner rammen om de
mange tiltag, vi sætter i

værk i den kommende tid.
Vi tilbyder bl.a. gratis rygestopkurser for alle borgere i
Rødovre.
Rygestopkurserne er bare et
af mange nye tiltag i Rødovre. Et andet
initiativ er, at vi skal samarbejde tæt med den nye Hovedstadsregion om
sundhedspolitikken. Og i
forbindelse med den nye
sundhedslov skal kommunen indgå en sundhedsaftale med den nye region inden 1. april 2007.

Forpligtende samarbejde
En sundhedsaftale er et formaliseret, forpligtende
samarbejde mellem region
og kommune, som handler
om vores fælles ansvar for
at sikre, at specifikke opgaver på sundhedsområdet
varetages. Lige nu arbejder
vi meget tæt sammen med
Hovedstadsregionen om at
udforme og indgå den nye
sundhedsaftale.
Formålet med sundhedsaftalen er, at den enkelte
patient og borger modtager sundhedsbehandling,
der er sammenhængende
og af høj kvalitet. Mange
dårlige eksempler viser, at
det er uhyre nødvendigt at
sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen inden for sundhedsområdet
mellem bl.a. myndighederne og mellem myndigheder
og de parter, som bidrager
til at løse opgaver på sundhedsområdet.
Det indeholder den
Sundhedsaftalen skal bl.a.
indeholde nogle obligatoriske indsatsområder:

Invitation til 1. maj 2007
hos Socialdemokraterne
Socialdemokraterne holder 1. maj 2007 på Rødovregaard kl. 7,00 – 9,00

Programmet for dagen vil være følgende:
Kl. 07.00,
Velkomst ved Formand Helge Møller
Kl. ca. 07,30 1. maj tale ved Borgmester Erik Nielsen
Kl. ca. 08,00 1. maj tale ved Folketingsmedlem
Morten Bødskov.
Imellem talerne vil der være musikalsk underholdning
ved De Gode Mænd
Der vil være kaffe og morgenbrød kl. 7,00.
Der vil være mulighed for køb af øl, vand og morgenbitter.
Entre som sædvanlig 20 kr. Børn gratis.
Vel mødt! Socialdemokraterne i Rødovre

. Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter
• Indlæggelsesforløb
• Træningsområdet
• Hjælpemiddelområdet
• Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse
• Indsatsen for mennesker
med sindslidelser.
De seks indsatsområder
er vigtige områder for borgere, som kommer i berøring med sundhedsvæsenet. Det er områder, som
simpelthen skal fungere optimalt, så den enkelte borger oplever reel sammenhæng i sundhedssektoren. I
Rødovre er vi meget opsat
på, at vores borgere oplever
et godt sundhedsvæsen og
et godt samspil mellem hospital og kommune. Det
sker ikke af sig selv og derfor er den nye sundhedsaftale meget vigtige for vores
borgere.
Sundhedsaftalen skal virke fra 1. april og det bliver
meget vigtigt og spændende at følge udviklingen på
sundhedsområdet.
•

Husk,
at der er
Grundlovsfest
den 5. juni
Som sædvanlig holder partiet igen grundlovsfest på
Rødovregård den 5. juni
fra. Kl. 12 – 15. Endnu har
aktivitetsformand, Dorit
Svendsen, ikke alle taler på
plads, men hun lover, at der
vil være både øl, vand, kaffe
og the samt vin at købe for
at nyde drikkevarerne til f.
eks. grill-pølser. Desuden vil
der være musikalsk underholdning, ligesom der vil
blive arrangeret noget for
medbragte børn.
Så skriv allerede nu dagen
ind i kalenderen, så vi, som
det er blevet en god tradition, bliver rigtig mange.



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:
Dorte Hildebrandt, Tårnvej 227, 5.
* 3672 4993 / dortehildebrandt@hotmail.com
Sekretær:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
* 3641 8301 / danlarsen@larsen.mail.dk
Aktivitetsformand:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
3670 2868 / dssm@pc.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11
* 3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Margit Grenaae, Espely 20
* 3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11
* 3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
John Hedegaard, Lucernevej 112
3641 2928 / lunavej@get2net.dk
Jean Jensen, Plovstrupvej 4
3641 4374 / jlj@kts.dk
Michel Berg, Valhøjs Allé 102 B 1. tv.
2063 6360 / onnik78@gmail.com
Birgitte Glifberg, Tårnvej 497
3641 3515 / birgitte.glifberg@mail.tele.dk
* På valg i 2008
Bestyrelsessuppleanter:
Jens A. Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042 /
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
3670 4836 /
kogust@mail.tele.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv.
40949534 / elprepsig@yahoo.dk
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2. lejl. D
3641 0112 / kurtfaber@get2net.dk
Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
3641 1860 / kirsten-finn@get2net.dk
Revisorer:
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
3670 7641 / eri.hill@mail.tele.dk
Lars O. Lauritzen, Maglekær 2, 1. tv.
3648 0677 / lotto7@get2net.dk
Revisorsuppleanter:
Hanne Kjærulff, Engdiget 10 B st. tv.
3670 6850 / hanne_kjaerulff@net.dialog.dk
Bruno S. Borch / Pilemosevej 10
4492 1684 / bsb@os.dk
Fanebærere:
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@larsen.dk
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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, Rødovrevej 329 A 1. 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
Regionsrådsmedlem:
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / lfj@regh.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 / lfj@regh.dk
Bladet Socialdemokraterne:
Helge Møller, Skodborgvej 3
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk

Aktiviteter

Aktivitetskalender
Den 23. april

kl. 19:

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28.

Den 1. maj

kl. 7:

1. Majmøde på Rødovregård.

Den 23. april

kl.: 19

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28.

Den 28. april

kl.: 11-13

Torvemøde

Den 1. maj

kl. 7:

1. Maj-møde på Rødovregård.

Den 7. maj

kl. 19:

Medlemsbesøg i det nyrenoverede Vestbad.

Den 21. maj

kl. 18

Gruppemøde og bestyrelsesmøde på Rådhuset

Den 30. maj

kl. 19:

Budgetmøde på Rødovregård

Den 5. juni

kl. 12 – 15

Grundlovsfest på Rødovregaard

Den 13. juni
kl. 19-21:
			

Social-og ældregruppen holder møde i Foreningshuset
med kommunens demenskoordinator.

Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre 2007
Nr. 3. Deadline den 14. juni.

Afleveres til postvæsnet den 18. juni.

Nr. 4. Deadline den 16. august.

Afleveres til postvæsnet den 27. august.

Nr. 5. Deadline den 11. oktober.

Afleveres til postvæsnet den 22. oktober.

Nr. 6. Deadline den 6. december.

Afleveres til postvæsnet den 17. december.

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

Rødovre Kanalen
– mere end blot musik
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Begravelsesforretning
v/ Tove & Preben Jørgensen
Bisættelser og begravelser
ordnes overalt. Alle aftaler
træffes gerne i Deres hjem.
Også aften, søn- og helligdage.
Espely 5 · 2610 Rødovre

Tlf. 36 72 00 82
www.begr.dk · post@begr.dk

Handyman
Faguddanet elektriker.
Speciale i styring og regulering af varme
og ventilationsanlæg.
alt forefaldende arbejde i hjem og have udføres,
samt mindre arbejder inden for el, tømrer,
murer og vvs udføres.

Tlf. 2193 0712
Mail frm@paradis.dk.

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

60 år med glas i Rødovre

GLAS fagmanden

Hvis en rude
De balder
36 70 18 40
De kalder

Glarmesterarbejde med garanti

Forretning · værksted · lager ·Rødovrevej 288

Returneres ved varig adresseændring

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

Rødovre

