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Fuldt hus:
Loen på
Rødovregaard var
fyldt til sidste plads, da
partiet holdt
1.maj.
Læs side 6.

Grundlovsdag
på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre
Program
Kl. 12.00: Velkomst ved formand Helge Møller.
Kl. 13.00: Grundlovstale ved næstformand i LO, Lizette Risgaard.
Kl. 14.00: Grundlovstale ved Folketingsmedlem Morten Bødskov.
Der vil være mulighed for køb af øl, vand, vin og selvfølgelig de traditionelle grill- pølser.
Grundlovsdags-lotteri med flotte præmier.
Der vil også være musikalsk underholdning.
Alle er velkomne.
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Leder

Et retfærdigt sundhedsvæsen
Lørdag den 31. maj går socialdemokrater over hele landet ud
på torve og gader for at argumentere for, at vi skal have
”Sundhed på 1. klasse til alle”.
Det gør vi også i Rødovre, hvor man kan træffe os fra kl. 10
ved Netto ved Fortvej, ved Netto i Kærene og på Islev Torv,
hvorefter vi alle vil samles ved rådhuspladsen kl. 11.15 og deler materialer og balloner ud. Det er en del af den ene af de to
landsdækkende kampagnedage, som partiet har besluttet skal
holdes over hele landet forår og efterår. Hvilket jeg synes er en
strålende idé.
Og netop sundhedsvæsnet er oplagt at tage fat på. Det er det
første sted, hvor vi rigtigt kan se, at regeringen med sit pres på
sundhedsvæsnet er ved at få lavet danskerne om fra et A-hold
til et A-og B-hold.
Konsekvenserne af den borgerlige politik viser sig med skræmmende tydelighed på et område, der tidligere havde stor betydning for den måde, vi indrettede os på.

Skrue uden ende
Det betyder igen mangel på sygeplejersker på de offentlige
hospitaler, som igen bevirker, at de offentlige hospitaler ikke
kan overholde deres ventetidsgarantier, de er pålagt af regeringen.
Og så skal de private hospitaler tage over. Det er en skrue uden
ende, som hele tiden vil forringe det offentlige sygehusvæsen.
Netop dette var regionsborgmester Vibeke Storm Rasmussen
inde på i en paneldebat på repræsentantskabsmødet i Hovedstadsregionen.
”Der mangler simpelthen hænder på vore hospitaler”, sagde
hun på et spørgsmål om, om man ikke kunne pålægge personalet at arbejde mere om weekenden og om aftenen.
”Så flytter de blot over til privathospitalerne, hvor de både kan
få fri i weekenden og få friaftener, hvad de ikke i dag har på
deres vagter i det offentlige. Det kan vi ikke byde personalet”,
sagde hun.

Lider nød
Se blot på, hvordan privathospitalerne blomstrer, og flere og
flere danskere tager imod den arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring, mens de med både undren og ængstelse ser på, at det
offentlige hospital – med den fri og lige adgang for alle borgere
– distanceres og lider nød.
Uligheden stortrives i det danske sundhedsvæsen. Den gamle
værdi-fri og lige adgang til sygehusene er for længst afløst af
det liberalistiske slogan: Har du penge, så kan du få. Har du
ingen, må du gå.
Solidariteten har lidt et knæk.
Den private sundhedsforsikring er begunstiget af skattefrihed
for arbejdsgiveren, så det er altså alle borgere i samfundet, der
er med til at finansiere ordningen.
Samtidig mister fællesskabet skattekroner, og da den private
sundhedsforsikring kun er forbeholdt bestemte grupper af mennesker, må enhver kunne se, at det er usolidarisk, så det skriger
til himlen.

Fjern fradrag
Hvad skal vi gøre ved det. Ja som Socialdemokratiets ledelse
har foreslået, kan man fjerne skattefradraget for de private forsikringer.
I stedet skal pengene investeres i hurtigere behandling i vores
sundhedsvæsen. Og vi skal sørge for, at patienter med og uden
privat forsikring skal have lige adgang til speciallæger, som
sætter patienter med forsikringer først på ventelisterne.
Der skal uddannes flere læger og ny medicin og nyt apparatur
skal hurtigere til Danmark.
Ligeså skal der sættes en stopper for, at privathospitalerne kan
tage overpriser for at udføre operationer på det offentliges regning.
Det er også vigtigt med forebyggelse, så partiets forslag her går
på, at alle børn skal have en times bevægelse hver dag. Alle
elever skal ud i det store frikvarter, og der skal være sport i
SFO’erne.
Og skolelæger og sundhedsplejersker skal kunne henvise til
gratis rygestopkurser og diætist.
Lad os få et retfærdigt sundhedsvæsen igen.

Endnu tydeligere
Hvis man ser på konkurrenceforholdet mellem de offentlige og
private sygehuse, er uligheden endnu tydeligere. Dels fordi de Helge Møller, formand
Formand
offentlige har større udgifter og forholdsvis færre indtægter.
Dels fordi de private er fri for alverdens forpligtelser. De har
ingen forskningsforpligtelser, ingen uddannelsesforpligtelser
og ingen forpligtelser til at udføre akut behandling.
Så længe de opfylder den ”købmandsaftale”, de har indgået
med regeringen, kan de private hospitaler betale de gode læger
en fyrstelig løn, hvilket betyder, at de dygtigste læger dropper
deres engagement i det offentlige. Ligesom sygeplejerskerne
kan få en højere løn på privathospitalerne end i det offentlige.
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Projekt: ’En historisk
vandring på Vestvolden’
voldender er afsat 4 mio. kr.
Til formidlingscenteret i Rødovre er afsat 8 mio. kr. Det
forudsættes at formidlingsprojektet bidrager med op til 7
mio. kr.
Bygværkerne på Vestvolden er
ved at forfalde bl.a. som følge
af indtrængende vand, og da
bygværkerne både er væsentlige i forhold til kulturhistorien
og udgør en ramme i forhold
til eventuelle aktiviteter på
Vestvolden, skønnes det nødvendigt at opbremse bygværkernes forfald. Skov og Naturstyrelsen har udført forsøg på
udvalgte bygværker bl.a. det
lille fredskrudtsmagasin i Rødovre.
Voldgaden er det væsentligste
sammenbindende element på
Vestvolden og tillige vigtigt
for borgernes brug og oplevelBygværkerne
se af volden.
ved at forfalde
Alleen er det karakteristiske,
Som eksempler på projekter
og med genplantning af de
kan nævnes: Til opretning af
bygningers forfald inkl. Ejby- manglende strækninger bliver
bro er der afsat 15 mio. kr. Til det igen Danmarks længste
genplantning af volden er afsat alle. Til dette formål er der
1 mio.kr. Til synliggørelse af disponeret 1 mio. kr.
Københavns befæstning er en
historisk attraktion i verdensklasse, og ”En historisk vandring på Vestvolden” er blevet
valgt som 1 af 16 projekter til
en revitalisering (frygteligt
ord) af Københavns befæstning. Der er blevet fordelt 45
mio. kr. til projektet, heraf 35
mio. kr. fra Real Dania.
Det blev forudsat, at beliggenheds-kommunerne tilsammen
skal bidrage med 10 mio.kr.,
svarende til 2.5 mio. kr. for
hver kommune.
Følgende er en oversigt over
forslag til prioritering herunder også med angivet beløbsramme. De enkelte projekter
er derudover nærmere beskrevet, herunder med begrundelse
for valg mv.

Forfald skal stoppes. Hvis
de fire kommuner, heriblandt
Rødovre, omkring Vestvolden vil afsætte 10 mio. kr. vil
der i alt være 45 mio. kr. på
vej til en genopretning af det
historiske terræn.

som formidlingsprojektet forventes at stå for, vil bygningen
også kunne rumme
”arbejdende værksteder”, skoletjeneste mv.
Et formidlingscenter vil dog
uanset arbejdende værksteder
og samarbejde med Projekt
Vestvolden, have en afledt
drift.
I forbindelse med den konkrete realisering tænkes der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af alle beliggenhedsOpretning af
kommunerne samt Jægersborg
Ejbybroen
Ejbybroanlægget ved Jyllinge- Statsskovdistrikt, som skal
udarbejde konkrete forslag.
vej er skønnet til at være en
oplagt mulighed som et fælles Det er tanken at Vestvolden
skal udvikles til Storkøbenformidlingscenter.
Bygningen ligger centralt, er i havns største motionsrum. Et
af de udvalgte 16 projekter er
rimelig stand, da den aldrig
Sundhedsprojektet.
har været lukket ned, og der
findes i forvejen alle installati- Det står for et udredningsaroner samt køkken og toiletter. bejde om, hvad der skal til for
Med den givne økonomi vil
at give folk lyst til motion,
der kunne skabes et grundlag samt for etablering af en motionsplads på Vestvolden. Der
dvs. en basismodel, der kan
er afsat 3 mio. kr. til dette forudbygges, såfremt der bliver
større interesse og / eller kan
mål.
skaffes mere kapital.
Udover formidlingsfaciliteter,
Der er i alt afsat 4 mio. kr. til
at markere voldenderne ved én
indfaldsvej f.eks. Jyllingevej,
heraf 1 mio. kr. til en arkitektkonkurrence. Beliggenhedskommunerne har været enge
om, at det er vigtigt med et
formidlingssted på Vestvolden
- et fyrtårn, der kan være med
til at skabe interesse for
Vestvolden, og til dette er der
disponeret 8 mio. kr.
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Er der for meget
vand
i vores afløbssystem?
Underligt spørgsmål – men
det dækker over, at det skal
være det rigtige vand, der er
i kloakkerne, og det må ikke
være drikkevand.
Afløbssystemet i Rødovre
Kommune afleder – ud over
til recipienter – til Spildevandscenter Avedøre og
Renseanlæg Damhusåen.
Spildevandscenter Avedøre
er fælleskommunalt, ejet af
ti kommuner på Københavns Vestegn (Albertslund,
Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, HøjeTaastrup, Ishøj, Rødovre og
Vallensbæk). Vores andel
udgør ca. 4,9 %.
Renseanlæg Damhusåen –
der ejes af 8 kommuner
(Frederiksberg, Gentofte,

Gladsaxe, Herlev, Hvidovre,
København, LyngbyTaarbæk og Rødovre) – er
en del af Lynettefællesskabet. Vores andel udgør ca.
2,52 %.
I Spildevandscenter Avedøre arbejdes der for at reducere mængden af uvedkommende vand.
Bestyrelsen for spildevandscenteret besluttede således
på sit møde i juni sidste år,
at etablere et rejsehold med
mobile flowmålere for at
opspore uvedkommende
vand.

keret areal pr. år, gældende
for et normalt nedbørs år
(700 mm/år). Ved uvedkommende vand forstås summen
af indsivning, drænvand,
overlækning, fejlkoblinger
m.v.

Opfylder ikke
målsætningen
Rødovre, Brøndby, Hvidovre og Vallensbæk opfylder
ikke målsætningen. Rødovre
(2.750 m3 pr. ha) og Vallensbæk (5.835 m3 pr. ha.)
er de kommuner, som er
længst fra målsætningen.
I februar 2008 opsattes to
mobile flowmålere ved henSkal reduceres
Målsætningen er at reducere holdsvis Storekær og Bjermængden af uvedkommende ringbrovej. De foreløbige
vand til 950 m3 pr. ha kloa- målinger indikerer, at Rød-

ovre Kommunes flowmålere
viser for meget. I de første
ca. 2 måneder, har Rødovre
Kommunes målere registreret i gennemsnit ca. 220 m3/
h, mens Spildevandscenter
Avedøres målere har registreret ca. 100 m3/h. Årsagen til de store forskelle
kendes ikke pt. men vil blive
undersøgt nærmere. Vi har
da lov at håbe på, at det er
vores målere, der viser forkert.

Ny daginstitution på vej
Jorden skal udskiftes
Resultat af geotekniske undersøgelser foreligger endnu
ikke, og eventuelle omkostrende birum samt fællesrum. ninger til ekstra fundering og
omlægning af ledninger i
Et børnehavebarn svarer til
jorden er ikke medtaget i
én enhed, og et vuggestueanlægssummen. Resultatet af
barn svarer til to enheder.
miljøundersøgelser foretaget
Institutionen placeres ved
af ekstern konsulent foreligRødovrehallen vest for den
nuværende hjælpemiddelcen- ger endnu ikke, men Park og
Naturafdelingen har sideløtral.
Parkeringspladser forventes bende foretaget stikprøver af
overfladejorden til 0,5 m
etableret i forbindelse med
under terræn. Prøverne viser
opførelsen af ny skøjte- og
tennishal, og parkeringsplad- lettere forhøjede værdier af
serne omkring Rødovrehal- bly og cadmium. Jorden skal
udskiftes til 0,5 m’s dybde.
len anvendes af brugere af
såvel børneinstitutionen som Udgiften på anslået 545.000
af fritidsbrugerne i området. kr. til udskiftning af jorden er
ikke indeholdt i anlægsbevil-

Den skal kunne rumme 100 enheder og
kommer til at koste 19 mill. kr
Som led i bestræbelserne på
at leve op til pasningskravene og på en god måde godkendte Kommunalbestyrelsen i januar et forslag om
opførelse af ny daginstitution
ved Rødovrehallen til et beløb på 19.000.000 kr. For
både at billiggøre byggeriet
og reducere byggetiden udbydes projektet i licitation til
entreprenører, der producerer
modulbyggeri med rumstore
elementer. Projektet omfatter
en integreret, fleksibel institution til 100 enheder, fordelt
på 5 grupperum med tilhø-

lingen.
Når resultatet af licitationen
og den samlede økonomi er
afklaret, vil Børne- og Kulturforvaltningen forelægge
ansøgning om bevilling til
dækning af udgifter til udskiftning af den forurenede
jord samt eventuelle omkostninger til ekstra fundering
mv., såfremt disse udgifter
ikke kan afholdes inden for
den samlede økonomiske
ramme på 19.000.000 kr.
Byggeperioden forventes at
blive fra august 2008 til januar 2009 med ibrugtagning
i februar 2009.
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Tre høringssvar
til ”Strategi 2007”
Kommunalbestyrelsen vedtog i december
sidste år ’Strategi 2007’ til fremlæggelse i
offentlig høring.
I henhold til planloven skal
Kommunalbestyrelsen efter
udløbet af en høringsfrist tage
stilling til høringssvar og samtidig til, om der skal vedtages
ændringer af den offentliggjorte strategi.
Der er indkommet 3 høringssvar.
A/ S Rødovre Centrum har
fokus på den skærpede konkurrence mellem omliggende
bymidter og indkøbscentre og
det anføres, at Rødovre Centrum bør have mulighed for
udvidelse for at kunne opretholde betydningen i nærområdet, idet det vurderes, at
centrets betydning ikke på sigt
kan opretholdes inden for de
eksisterende arealer.
På den baggrund ønsker Rød-

munalbestyrelsen, der har
kompetencen til at fastsætte
det totale etageareal til detailhandel for kommunens bymidte, godkendte ultimo 2007
at igangsætte et serviceplanovre Centrum at plangrundla- projekt for at analysere muligget revideres, således at Rød- heder for byomdannelser for
ovre Centrums udvidelseserhvervsområdet ved Egeramme til detailhandel øges til gårdsvej i sammenhæng med
30.000 m² bruttoetageareal,
området omkring Rådhuset og
inkl. lager og fællesarealer, at Rødovre Centrum”.
bebyggelsesprocenten hæves
fra 90 til 110, og at butiksstør- Skal være oplæg
relserne i centret ændres i
Projektet skal bl.a. fungere
overensstemmelse med Plan- som oplæg til forslaget til
lovens nye bestemmelser.
Kommuneplan 2010 – 2022
og fremtidige lokalplaner for
området.
Projekt for
Ved en revision af Planlovens
byomdannelse
Kommuneplan 2010 – 2022
detailhandelsbestemmelser i
skal fastlægge retningslinier
2007 blev de maksimale bufor kommunens detailhandels- tiksstørrelser hævet til 3.500
struktur.
m² for dagligvarebutikker og
Et af hovedmålene vil være at 2.000 m² for udvalgsvarebufastholde Rødovre Centrums tikker og med mulighed for
status og konkurrenceevne, og yderligere max. 200 m² til den
dermed en passende udvidel- enkelte butiks personalefacilisesramme for centret. Komteter.

Læserbrev

Tiden er inde
Kommentar v/Jørgen-Richard Lund, Redaktør DJ, Ruskær 17, 2610 Rødovre
”Vi skal have et arbejdsprogram,” siger vor formand i bladets ”Leder”.
Han efterlyser en grundig analyse af, hvordan det ser ud i vort samfund i dag og hvorfor det
ser sådan ud.
Rigtigt set, men også forklaringen på dagens situation.
Vi har jo i årevis fjernet os fra virkeligheden, undgået en helt nødvendig kulturdebat og været
blinde for ændringer i socialgrupperne.
Interesserede fik eksempelvis allerede et tip i Socialforskningsinstituttets Rapport 95:9
(”Tiden efter tres”).
Men mit indlæg i medlemsbladet nr. 3/2003 (”Har vi en kulturpolitik”) gav heller ikke læserne/bestyrelsen lyst til debat.
Skal arbejdsprogrammet være andet end en ulæst tryksag, så det må bygge på tanker, håb og
følelser hos den del af befolkningen, som lever i overensstemmelse med partiets og arbejderpressens gamle slogan: Gør din pligt og kræv din ret.
(Medlem af partiet siden 1944 (før: DSU). Medl. Af div. udvalg 1945-1985, bl.a. SocialDemokratens propagandaudvalg, Bomholt-udvalget og Forsvars-udvalget)
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1. maj

Sygeplejersker var gæster 1. maj
Da morgenfriske socialdemokrater mødte op på Rødovregård for at fejre den 1. maj
blev de mødt i porten af en
flok strejkende og syngende
sygeplejersker, der gjorde
opmærksom på deres strejke.
Hvad var mere naturligt end
at de blev inviteret indenfor,
så de kunne være med til at
fejre arbejdernes internationale kampdag.
Derfor blev loen også fyldt
helt op, så vi var langt over
100 til stede. De kunne synge
med på arbejderbevægelsens

kampsange akkompagneret af
kvartetten ”De gode mænd”,
som desuden underholdt med
nogle af de gode gamle sange
som ”Nu går våren gennem
Nyhavn” m.v. mens deltagerne kunne tage fra ved buffeten, som bestyrelsesmedlemmerne havde rettet an.
Formanden Helge Møller var
som sædvanlig den, der bandt
musik og talere sammen.
Borgmester Erik Nielsen gav
ved dette års 1. maj en sammenligning mellem regeringens og socialdemokraternes

De strejkende sygeplejersker blev budt inden for

Der rettes an til morgenmad kl. 7.

holdninger til den offentlige
sektor, som selvfølgelig faldt
i god jord hos de gæstende
sygeplejersker.
Vores kandidat til EU-valget
Claus Larsen Jensen advarede
mod at være bange for EU og
huskede os på, at alt det, vi i
dag er glade for såsom fagforeninger og teknik, telefoni,
Internet, er kommet udefra, så
det er ikke dansk, men internationalt. Han roste også den
nye EU-traktat, som han mente ville kunne give mere indflydelse til den enkelte og de

enkelte stater.
Vores folketingsmedlem,
Morten Bødskov revsede regeringen, som før valget sagde, at der var råd til det hele,
både mere velfærd og skattelettelser. Efter valget fik piben en anden lyd. Nu var det
besparelser på alle budgetter.
Havde de sagt det før valget,
så var regeringen aldrig blevet genvalgt.
Så blev der ellers sunget og
hygget, før vi brød op ved 9tiden. En dejlig 1. maj. –møl.

Claus Larsen Jensen på talerstolen

Der blev lyttet godt efter Morten Bødskov
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Vi skal have sundhedscentre
Sundhedscentret kunne blive en ny ramme for almen praksis.
Men det skal kun være en ramme. Praktiserende læger, som ikke ønsker at flytte praksis skal kunne fortsætte som hidtil.
Af Kurt Faber Pedersen,
best.medl.

praktiserende speciallæger,
tandlæger, sundhedspleje,
hjemmesygepleje, fysioterapi,
og eventuelt jordmødre samt
lettere psykiatrisk behandling.
Samtidigt vil man også kunne
deles om røntgen, laboratorier
samt anæstesi m.v.

SkadestuevirksomhedSundhedscentret kunne også
have akut modtagelse hele
døgnet og enkelte observationssenge. Den akutte vagt
passes af praktiserende læger,
yngre læger, og sygeplejersker. Eventuelt findes der også
en operationsstue, som om
dagen anvendes af praktiserenFremtidens primærsektor bør de kirurgiske speciallæger og
tilføjes en for danske forhold som kan bruges af lægevagten
ny institutionstype, som kaldes til skadestuevirksomhed.
”sundhedscenter”.
” Sundhedscentret” er en byg- Konkurencedygtig leje
ning, hvor lokalsamfundets
Den bygning, sundhedscentret
forskellige slags sundhedsper- indrettes i, bør være velegnet
sonale kan have til huse.
til formålet og bør byde på
Her etableres et fagligt miljø, attraktive incitamenter til at
hvor de praktiserende læger
flytte almen praksis og specihar deres konsultation.
allægepraksis derhen.
Man skal også kunne finde
Hvis der blot sørges for kon-

Udgivelsesplan for bladet:
Nr. 4: Deadline den 13.
august.
Til tryk den 19.8.
Til Citymail den 21.8.

.

kurrencedygtig husleje og
gode forhold i centret, vil udviklingen automatisk gå i den
retning, som betyder bedre
service til en billigere pris.
Sundhedscentret kunne blive
en ny ramme for almen praksis. Men der er selvfølgelig
kun tale om en ramme.
Praktiserende læger, som ikke
ønsker at flytte deres praksis
til et sundhedscenter, skal kunne forsætte som hidtil.

kikkert-undersøgelse, brok og
åreknuder.
Lidelser der i dag er lange
ventelister på de fleste steder.
Andre faggrupper
Også andre faggrupper kan
holde til i sundhedscentret.
Psykiske problemer kan være
så plagsomme og private, at
patienten ikke ønsker at indvie
egen læge heri. Der burde derfor indføres ret til også at søge
ambulant psykiatrisk behandling uden henvisning.
Og for at aflaste den offentlige
Speciallæger:
I sundhedscentret er special- distriktspsykiatri burde lettere
lægen flyttet ud, hvor patien- psykiatriske tilfælde af princip
behandles i psykiatrisk prakten bor.
sis.
Man vil spare millionbeløb
ved at bruge speciallægerne i Jordemoderen kan undervise i
fødselsprofylakse. Den lokale
sundhedscentret frem for at
fysioterapeut kan have sin
sende dem på sygehuset, da
klinik her. Og sundhedsplejen
speciallægerne/
sundhedscentret ikke har rela- og hjemmesygeplejen bør hation til uddannelse, forskning ve lokaler i centret.
Eftersom alle lokalområdets
eller indlæggelsesforløb.
behandlere
arbejder under
Eksempel på lidelser, der med
samme
tag
og
betjener samme
stor fordel kunne behandles
patienter,
vil
der
være mulighos praktiserende speciallæhed
for
et
tættere
samarbejde
ger, er bl.a. øjenkirurgi, ledend vi sædvanligvis ser.

AOF Rødovre
udkommer med
efterårsprogram
den 13. – 14. august 2008.

ring eller mail til
kontoret.
Tlf. nr. 3648
1599, wwwaofrodovre.dk
AOF Rødovre,
Hvis programHøjnæsvej 63 C,
met udebliver så, 1., 2610 Rødovre

Bemærk
Ny adresse efter
1. august 2008,
Højnæsvej 77, 1.,
Rødovre
,
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Landspolitik

Hvad med kvaliteten?
Fremtidens velfærd kommer i centrum allerede inden sommerferien. Massive besparelser venter landets kommuner. Og
efter sommerferien fortsætter kampen om, hvad vores penge
skal bruges til; velfærd eller nye store skattelettelser? De offentlige ansatte må se måbende til, mens regeringen er løbet
fra alle løfter.
Af
Morten
Bødskov, Rødovres folketingsmedlem og finanslovsordfører

gens udspil til en kvalitetsreform. Der var ingen grænser
for, hvor godt det hele skulle
gå i den offentlige sektor.
Gyldne løfter
Columbusægget i kvalitetsreformen var en
særlig kvalitetsfond på
intet mindre end 50
mia. kr. til nye skoler,
plejehjem og sygehuse.
De offentlige ansatte
blev lovet guld og
grønne skove i fine
valgkampsmaterialer.
”Er du offentlig ansat”, spurgte en solbrændt og smilende
statsminister på forsiden af
Venstres valgkampspjece.
På Venstres sommertræf i
august måned viste statsministeren, med forargelse i stemmen, store billeder af nedslidte skoler.
Det skulle være slut med de
uhumske toiletter i skolegården, hullerne i tavlen, utætte
vinduer og skimmelsvamp,
der krøb ned af væggene.

Inden længe skal vores offentlige ansatte til at vende
sig til nye måder at tilrettelægge det daglige arbejde på.
Mange vil sikkert føle det
irriterende. Endnu engang
skal vaner og gode arbejdsgange ændres.
Nu har de hørt en hel valgkamp på løfter om mere og
bedre velfærd, og så er det
eneste tilbage til dem krav om
kommunale kvalitetskontrakter, sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser,
akkrediteringsmodeller.
Løftet om 50 mia. kr.
er pist væk
Det var før folketingsvalget.
Mere bureaukrati
Hvordan kan det nu være? Hvad er der ske efter folkeSvaret findes i regeringens tingsvalget? Ingenting.
såkaldte kvalitetsreform. Der De offentlige ansatte vil opleer ikke flere penge til velfærd, ve mere bureaukrati, ledere
men meget mere bureaukrati. som med flakkende blikke vil
Fint så det ellers ud i Spejlsa- skulle argumentere for, at der
len i Statsministeriet, da Fogh nu skal bruges tid på akkrediRasmussen og Bendt Bendt- teringsmodeller frem for de
ældre og børnene, fordi regesen fremlagde regeringens
bud på en såkaldt kvalitetsre- ringen har vedtaget en kvaliform. ”Bedre velfærd og stør- tetsreform.
re arbejdsglæde” hed regerin- Drømmen om mere frihed til

Forket vej
Den konservative vej er endnu engang forkert. De penge
vi har skal i stedet bruges på
at investere i vores velfærd.
Med økonomisk tilbageslag
og stigende ledighed bør vores penge bruges til at sætte
eksempelvis renoveringsarbejde i gang i vores boligområder, af vores jernbaner, sikre fornyelse og udbygninger
af vores folkeskoler osv.

at tilrettelægge eget arbejde
slukkes af nyt krav om kommunale kvalitetskontrakter.
Og pist væk er de løftet om
50 mia. kr. til plejehjem, sko- Langt fra løfter
Samtidig skal regeringen indler og sygehuse.
fri løfterne til kommunerne,
så de får mulighed for at leveBluff
re den velfærd, som regerinIkke ét beskidt toiletbræt,
gen har lovet borgerne. Alleikke én hullet tavle eller ét
eneste utæt vindue bliver ud- rede ved de kommende forhandlinger om kommunernes
skiftet. Kvalitetsfonden og
løfterne om 50 mia. kr. som et økonomi, som finder sted i
mega-løft til velfærden var ét maj/juni måned, møder komstort blufnummer. Et kæmpe munerne regeringens økonomiske opstramninger.
løftebrud.
Tilbage står de offentlige an- I valgkampen mødte jeg mange offentlige ansatte, som
satte med ingen ting.
”Hvad sagde vi!”, fristes man naturligvis lyttede interesseret
til at sige. Valget i dansk poli- til regeringens mange løfter.
De er med rette skuffede nu.
tik handler om velfærd eller
skattelettelser. Prisen for store Jeg forstår godt de offentlige
skattelettelser er mindre vel- ansatte, som mener, at der er
meget langt fra Foghs løfter
færd.
om mere og bedre velfærd til
alle, 50 mia. kr. til deres arKonflikten fortsætter
I den kommende tid fortsætter bejdspladser og de besparelser som de stadigvæk oplever
denne konflikt.
i hverdagen.
Meget tyder på større ledighed og et økonomisk tilbageslag i efteråret. Det store
Vil tale de offentligt
spørgsmål bliver så, hvordan Ansattes sag
De kan være helt sikre på én
vi i den situation kan
ting. En kommende socialdekickstarte dansk økonomi
mokratisk regering vil tale
igen og få flere i arbejde.
De konservative har allerede deres sag, ikke stikke dem
meldt ud. Ikke overraskende blår i øjnene, men målrettet
forbedre vores velfærd og
ønsker de endnu en omgang
store skattelettelser til de rige- deres arbejde.
Pædagoger er ikke socialististe i vores samfund.
ske ballademagere. FolkeskoRegningen skal betales ved
lelærer er ikke rundkredspæendnu flere besparelser på
den grundlæggende velfærd i dagoger. De er – sammen
børnehaven, på plejehjemmet med andre offentligt ansatte –
kernetropper i udviklingen af
og på vores sygehuse.
vores velfærdssamfund.
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Ventelister

Ventelisten til plejehjem er afskaffet

Moderniseringen af Dorthe Mariehjemmet er færdig og
på et af de andre plejehjem i
plejehjemmet er indflyttet. Det har hjulpet på ventelisten. kommunen. Og det tager vi
naturligvis hensyn til.
Vores venteliste er nu nede på
blevet beboet.
Af Britt Jensen,
Med de sidste pladser taget i ca. 15 borgere og det er i reaFormand for Social- og
brug på Dorthe Marie hjem- liteten ikke en venteliste, forsundhedsudvalget
met, så har samtlige borgere di der jo er en løbende udRødovre har afskaffet venteli- på ventelisten fået tilbudt
skiftning.
plads. De fleste borgere har
Rødovre kommune har samtisten til plejehjemspladser.
takket ja til pladsen. Enkelte dig udarbejdet en analyse af
Moderniseringen af Dorthe
plejehjemskapaciteten og den
Mariehjemmet er færdig og
borgere ønsker at vente til
deres ’ønskeplads’ kommer
viser, at vi – med de seneste
de resterende pladser er nu

beslutninger om modernisering af det tidligere amtsplejehjem ’Rødbo’ – har den
fornødne plejehjemskapacitet.
Det er mange år siden vi har
været i denne gunstige situation for vores ældre.
Det betyder også, at vi kan
opfylde pladsgarantien for
plejehjem som træder i kraft
1. januar 2009. Så det er jeg
selvsagt meget tilfreds med.

Tilfredshed med hjemmeplejen
Rødovre kommunes hjemmepleje
betjener ca. 1.600 borgere i døgnet.
Borgere der modtager hjemmepleje kan visiteres til personlig og
praktisk bistand.
Af Britt Jensen Social- og sundhedsudvalgsformand
Det er borgerens behov, som afgør hjemmehjælpens omfang og indhold. Hjælpen kan bestå af mange forskellige ydelser. Det kan fx.
være hjælp til rengøring og tøjvask, eller hjælp
til sygepleje eller bad. I Rødovre har vi altid sat
ældreplejen i centrum og det gør vi fortsat. Der
er derfor også med stor tilfredshed, at vi fortsat

modtager meget få klager over hjemmeplejen i
Rødovre kommune. Klagerådet – der behandler
klager over hjemmeplejen – har netop udgivet
årsberetningen for 2006. Klagerådet består bl.a.
af repræsentanter fra seniorrådet og handicapområdet. I 2006 holdt Klagerådet to møder og
behandlede 2 klager. Klagerne handlede om
afslag på hjælp, og Klagerådet gav ikke klageren medhold i klagen. To klager ud af rigtig
mange borgere, som modtager hjemmepleje, er
meget lidt og giver et billede af, at borgerne i
Rødovre er ganske godt tilfreds med hjemmeplejens ydelser. Ældreområdet har meget høj
prioritet i Rødovre og det er naturligvis fortsat
vores håb og ønske at kunne leve op til borgernes behov og forventninger til ældrepleje.
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Aktivitetskalender
Den 26. maj kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær
Den 29. maj kl. 19: Budgetmøde på Rødovregård
Den 31. maj kl. 10: Forskellige steder i kommunen: Aktionsdag for sundhed på 1. klasse til alle
Den 3. juni kl. 19 på Rødovregaard: AOF arrangement med hjerneforsker Ann Knudsen
Den 4. juni kl. 19 i Gunnekær 28: Børne- og skolegruppen
Den 5. juni kl. 12-15 Grundlovsfest på Rødovregård
Den 7. juni kl. 11-13 Torvemøde i Kærene
Den 10. juni kl. 19-21: Teknik-og miljøgruppen hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282
Den 14. juni kl. 11-13: Torvemøde ved Fakta på Fortvej
Den 17. juni kl. 19: Møde i børne-skolegruppen i Gunnekær 28
Den 23. juni kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28
Den 25. august kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28
Den 28. august kl. 19 : Budgetmøde på Rødovregård

Bjarne genvalgt til partistyrelsen
300 socialdemokrater
deltog i Hovedsatsregionens repræsentantskabsmøde, hvor der
var kampvalg om pladserne i partistyrelsen.

EU-kandidater, ligesom der
skulle vedtages nye vedtægter og opstillingsregler for
valget til Hovedstadsregionens bestyrelse.
Dertil kom en spændende
paneldebat mellem regionsformand Vibeke Storm RasNormalt er det få, der møder mussen, Mette Frederiksen
fra folketingsgruppen, borgop til Socialdemokratiets
mester Helge Friis fra Halsrepræsentantskabsmøder i
næs Kommune samt direktør
hovedstadsregionen. Men
Jens Kr. Gøtrik, direktør i
denne gang var der næsten
fuldt hus i Herlev Sygehus’s Medicindustrien tidligere
sundhedsdirektør.
store auditorium.
Men den nye formand Peter Også Poul Nyrup Rasmussen
Valenius fra Gentofte havde skulle have holdt et indlæg,
åbenbart fået sat et program men han havde desværre
meldt afbud.
sammen, som kunne få folk
De nye vedtægter blev vedtatil at møde op. Men der var
også kampvalg til partistyrel- get. Det samme blev de nye
opstillingsregler, som bl.a.
sen, og der skulle opstilles

betyder, at der er sideordnet
opstilling af kandidaterne.
Det argumenterede Rødovres
formand Helge Møller dog
imod, idet han anbefalede en
partiliste-opstilling, fordi han
mener, at det giver medlemmerne en større indflydelse
på, hvem der vælges til regionsbestyrelsen. Men det blev
nedstemt med et stort flertal.
Derimod lykkedes det at få
genvalgt vores kredsformand
Bjarne Kaspersen-Hansen til
partistyrelsen for to år.
Der var fire pladser til rådighed, men seks opstillede.
Jan Salling fra København
blev valgt med 199 stemmer,
Jan Ankler fra Ballerup med
179 stemmer, Bjarne Kaspersen Hansen med 138 stem-

Den åbnes af overborgmester Ritt Bjerregaard. Pia
Friis Laneth, forfatter og
Der er Socialdemokratisk
journalist fortæller om kvinkvindekonference i Bella
dehistorie. Poul Nyrup RasCenter den 30. og 31. august. mussen fortæller om, hvorfor
Du kan tilmelde dig via parti- han udnævnte den føste ligekontoret.
stillingsmonister, mens den
Konferencen byder på masser tidligere ligestillingsminister
af gode foredragsholdere.
Jytte Andersen fortæller om,

hvad visionerne var, og hvordan det gik.
Derudover er der folk fra
fagbevægelsn og forfattere,
som kommer med indlæg. i .
Der er festmiddag med festlige indslag og underholdning.
Næste dag fortæller Helle
Thorning Schmidt om tanker
om ligestilling. Og journali-

Stor anlagt
kvindekonference

mer og Anette Stæhr fra
Bornholm med 93 stemmer.
Bent Kurt Christensen fra
Frederiksværk fik 80 stemmer og Karen Grausland fra
Hillerød fik 70 stemmer.
De to sidstnævnte blev valgt
som suppleanter.
Som kandidater til EU-valget
havde Bornholm foreslået
Henning A. Jensen, Københavns Storkreds foreslog Einer Lyduch, Omegnens Storkreds, som vi hører til, foreslog Claus Larsen-Jensen,
mens Nordsjællands Storkreds indstillede Malou Lunderød.
De blev alle valgt og skal nu
stille op til kongressen til
september, hvor der skal
stemmes om den endelige
placering blandt de 11 kandidater, som opstilles.-møl.
sten og forfatteren Grete Lise
Holm siger, at ligestilling
også er dit ansvar.
Til slut er temaet fremtidens
ligestilling, hvor lektor Kenneth Reinicke, vores egen
Morten Bødskov og hans
kollega Kirsten Brosbøl deltager i et panel.

10

Adresseliste
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
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
*John Hedegaard, Lucernevej 112
3641 2928 / johnhedegaard@db.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
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurtfaber@get2net.dk
* På valg i 2009
Bestyrelsessuppleanter:
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042 / mihjas@webspeed.dk
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
3670 4836 / kogust@mail.tele.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv
40949534 / elprepsig@yahoo.dk
Margit Grenaae, Espely 20
* 3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
3641 1860 / kirsten-finn-aeroe@kabelnet.dk
Revisorer:
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
3670 7641 / eri.hill@mail tele dk
Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1 tv
3648 0677 / lotto7@mail.dk
Revisorsuppleanter:
Hanne Kjærulff, Rødovrevej 220 A st.tv
3670 6850 / hanne.kj@privat.dk
Bruno S. Borch / Pilemosevej 10
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
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekær 28, 1 / 3672 5610
Hjemmeside: www.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 17, 5. 2300 Kbh. S
3257 2276 / 3337 4008 / smorb@ft.dk
DSU Rødovre
Rune Thingvad Olsen, Slotsherrensvænge 15 2.th. 23961287
DUI-Rødovre:
Gunnekær 28, 1
Leif Olsen, Lørenskogvej 26
3670 0670 / leif.olsen@lic.maildk
Lis Olesen, Jyllingevej 177
4670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Rødovre-Kanalen:
eif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / lfj@regh.dk
Bladet Socialdemokraterne:
Michael Dahm, Espely 22
28565608 / mda@wanadoo.dk
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Returneres ved varig
Adresseændring til:
Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Dorte Hildebrandt
Tårnvej 227, 5.
2610, Rødovre
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