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Borgmester Erik Nielsen er allerede valgt som partiets spidskandidat, så ham skal der ikke stemmes på ved urafstemningen. Derimod indeholder dette blad et lille portræt af de 18 andre kandidater til kommunalbestyrelsen, som medlemmerne nu skal stemme på. Læs om kandidaterne og afstemningen inde i bladet.
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Urafstemning

Nu er det din tur
Den 23. april mødtes 66 aktive socialdemokrater i plejehjem- 15. Grethe Kujack 92 points
met Broparkens festsal til opstillingsmøde, hvor 18 kandidater til kommunalbestyrelsen skulle prioriteres på den stemme- 16. Birthe Gylling 86 points
seddel, du om nogle dage modtager med posten.
17. Leif Harring Jørgensen 84 points
Selv garvede veteraner kunne ikke huske, hvornår vi sidst har
opstillet så gode og kvalificerede kandidater som denne gang. 18. Hanne Ridder 34 points
Hver kandidat havde fået to minutter til at præsentere sig
selv, og hvilke ting, de ville prioritere, hvis de bliver valgt.
Det gentager vi her i bladet, så alle kan se, hvem de enkelte
er, og hvad de står for.
Resultatet af afstemningen på opstillingsmødet blev, at vore
fire udvalgsformænd besatte de fire første pladser. Det er flot
af dem og viser, at medlemmerne har syntes, at de har gjort
deres arbejde godt. Her er resultatet af afstemningen:
1. Britt Jensen

458 poins

2. Flemming Østergaard Hansen 387 points
3. Annie A. Petersen 380 points

Stemmevejledning:
Som man kan se af afstemingsresultaterne har kandidaterne
fået points efter, hvor man vil placere dem på stemmesedlen.
Sådan vil det også være på den stemmeseddel, medlemmerne
vil få udsendt den 19. maj, så stemmesedlen er medlemmerne
I hænde den 19. maj. Urafstemningen er slut den 25. maj, så
valgudvalget har stemmesedlerne den 26. maj til optælling.
Stemmesedlen vil være som på opstillingsmødet. Pointne er
trykt forlods med 10 points øverst, så 9, 8, 7 o.s.v til 1 point.
Medlemmerne skal så prioritere kandidaterne, så det navn,
man helst vil have til at stå på 1. pladsen, skrives ud for 10
tallet. Den, man næsthelst vil have, skrives ind ud for 9 points
o.s.v.
Der skal skrives 10 navne på stemmesedlen, ellers er den
ugyldig. Og husk, kun en kandidat ud for hvert tal, ellers er
stemmesedlen ugyldig.

4. Jan Kongebro 309 points
5. Lene Due 237 points

Ved opstillingsmødet var der tre ugyldige stemmesedler. En
enkelt havde skrevet Erik Nielsen på listen. Det skal man
ikke, han er allerede valgt. To andre havde skrevet det same
navn på stemmesedlen to gange. Den går altså heller ikke.

6. Michel Berg 224 points
7. Ahmed Dhaqane 202 points
8. Steen Skriver Rasmussen 164 points

10. John Hedegaard 147 points

Altså skriv 10 navne på stemmesedlen ud for de points, I ønsker at give den enkelte. Den, der har fået flest points, kommer til at stå øverst på den stemmeseddel, der skal bruges ved
selve kommunevalget.

11. Bente Hylleborg 138 points

Vi venter alle i spænding. Især de enkelte kandidater.

12. Kurt Faber 132 points

Helge Møller
Formand

9. Claus Ravn Holm 157 points

13. Gert Tillebæk 121 points
14. Finn Jørsby 104 points
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Britt Jensen, 38 år

Gift siden 1995
Uddannet, Cand. scient. adm. fra RUC 1995
Afdelingschef og Souschef i AAK
Gruppeformand i S’s KB gruppe
Kommunalbestyrelsesmedlem siden 1994
Formand for Social- og sundhedsudvalget
siden 1996
Interesse: Frivilligt socialt arbejde og min
lollandske baggrund

Kandidat nr. 1
458 points

Socialdemokratisk velfærd
Jeg er opvokset i et socialdemokratisk hjem, uden mange
midler. Jeg blev familiens
første akademiker, fordi velfærdssamfundet tager hånd
om de svageste. Men velfærden er presset af Løkke. Det
mærker vi ikke mindst i
kommunerne med nedskæringer.
De svageste er det vigtigste
for mig. Vi har en god kvalitet. Men der er fortsat noget

at gøre, og det arbejde vil jeg
gøre færdigt. Min vision er,
at man altid skal kunne regne
med Rødovres socialvæsen
med høj service og kvalitet.
Der skal være forskel på en
socialdemokratisk ’mønsterkommune’ og venstres
’minimalkommune’.
Ældre skal have værdighed i
alderdommen med tid til
’omsorg’. Tid til de nære
kontakter, tid til en snak, og

tid til at vedligeholde førligheden. Det skal indføres i
ældreplejen.
Vi har fået en flot sundhedspolitik med bl.a. gratis rygestopkurser. Men der skal
være mere lighed i sundheden – så de dårligst stillede
får bedre sundhed. Jeg ønsker et sundhedshus og et
misbrugscenter.
Jeg lægger stor vægt på samarbejdet mellem de frivillige

og kommunen. Vi har fået et
flot frivilligcenter i Islev –
som forsøg. Jeg ønsker, at
det bliver et permanent tilbud
til de frivillige.
Socialpolitikken er min hjertesag. Og jeg vil fortsat være
med til at udvikle den.
Oluf Palme sagde altid, politik er viljen til at ville – jeg
har viljen til at gøre en forskel.

Flemming Østergaard Hansen., 40 år
Kandidat nr. 2
387 points

Har to børn, Agnes på syv og David på 10 år.
Har siddet i DSU´s forretningsudvalg næstformand for
Dansk Ungdoms Fællesråd
Ansat på Københavns Rådhus som chefkonsulent i Børneog Ungdomsforvaltningen.
Tidligere ansat i KL og Undervisningsministeriet.
Tidligere tillidsrepræsentant, både i Undervisningsministeriet og i KL.

Udvikling af folkeskolen
De seneste 3 ½ år har jeg
været så heldig at få mulighed for at sidde i kommunalbestyrelsen, hvor jeg er formand for Børne- og Skoleudvalget. Jeg har på grund af
mit formandshverv først og
fremmest koncentreret mig
om børne- og skoleområdet.
På daginstitutionsområdet
har vi måttet slås med et meget stort pres på vores tilbud.
Det skyldes en meget stor
vækst i børnetallet. Der er

ingen steder i Danmark, hvor
der er så mange børn i forhold til kvinder i den fødedygtige alder som i Rødovre.
Det er naturligvis glædeligt,
men det giver udfordringer.
De kommende år skal vi have endnu mere fokus på udviklingen af kvaliteten i vores tilbud.
I Rødovre Kommune er vi i
fuld gang med at udvikle
vores folkeskoler. Dette arbejde skal fortsætte i den

kommende valgperiode, hvor
vores pejlemærker er:
Høj faglighed - Eleverne går
først og fremmest i skole for
at lære noget.
Tryghed - Hvis eleverne
skal lære noget, kræver det,
at de er trygge.
Sundhed – Uden sund mad
og daglig motion kan elever
ikke lære optimalt.
Rammerne gør en forskel Ordentlige fysiske rammer
har stor betydning, hvis ele-

verne skal have noget ud af
undervisningen.
Tilbud til alle - Vores elever
er forskellige. Det skal vores
tilbud også være.
Rødovre Kommune er et
godt eksempel på, at socialdemokratiske holdninger kan
gå hånd i hånd med konkrete
initiativer. Dette arbejde vil
jeg gerne forsætte i næste
valgperiode, og jeg håber
derfor på jeres støtte.
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Annie A. Petersen, 45 år
Bor på Fortvej 68B.
Arbejder som administrativ medarbejder
ved Bofællesskaberne i Hvidovre kommune.
Formand for beskæftigelsesudvalget og
medlem af børne/skoleudvalget.

Kandidt nr. 3
380 points

Det rummelige arbejdsmarked
Mine mærkesager har været
det rummelige arbejdsmarked samt integration. Et resultat af dette er sosuprojektet, som kvalificerer
kontanthjælpsmodtagere til
sosu-uddannelsen. Et andet
er mentoruddannelsen, som
klæder virksomhedernes
ansatte på, til at tage godt
imod nye kollegaer med
vanskelige livsvilkår.
Udfordringerne i næste peri-

ode bliver, at ledigheden
stiger, og at vi om kort tid
overtager den statslige del af
Jobcenteret. I den forbindelse bliver samarbejdet med
A-kasserne vigtig.
En anden udfordring er ungdomsledigheden. Alt tyder
på, de ufaglærte er fremtidens arbejdsløse. Når vi så
samtidig ved, at nedslidningen er størst blandt de ufaglærte, er der ingen vej uden-

om uddannelse. Min vision
er, at springer en ung fra sin
ungdomsuddannelse, skal
vedkommende straks kontaktes af et tværfagligt team.
Målet skal være at få den
unge tilbage på skolebænken
i en eller anden form.
Integration er stadig en udfordring. Erhvervsfrekvensen for nydanskere i Rødovre blandt de bedste i DK,
men siger kun lidt om inte-

Jan Kongebro 53

grationen. Min vision er, at
samtlige råd, nævn, institutions- og skolebestyrelser skal
have nydanske medlemmer,
ligesom integration skal skrives ind i vore politikker. Det
nytter ikke noget, vi parkerer
integrationen i særskilte råd
og politikker, som ingen
kender eller bruger. Nej integrationen skal ind i varmen,
og behandles der, den hører
til – nemlig i fællesskabet

Ved Fæstningen 6
Tidligere faglig sekretær i Teknisk Landsforbund
I dag vognmand
Årets idrætsleder i 2004
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Kandidat nr. 4
309 points

Nyt kulturelt kraftcenter
Jeg stiller op til Kommunalbestyrelsen for anden gang.
Der er masser af opgaver,
jeg gerne vil tage fat på, især
inden for kultur og fritidsområdet, det kommer jeg ind
på senere.
Vi er i fuld gang med at opfylde idrættens ønskeliste,
med 2 kunststofbaner til
fodbold og 3 nye haller til
håndbold, tennis og ishockey. Alle projekter som vil stå
færdige i år.

Vi har fået vedtaget en
idrætspolitik og en eliteidrætspolitik, som nu skal
udmøntes i praktik.
Vi har givet de mange brugerbestyrelser ved idrætsanlægene, som består af frivillige ledere, større kompetencer og dermed en bedre indflydelse på anlæggenes drift.
Vi har også gjort Valhøj
skole til en profilskole, hvor
eliteidrætsudøvere nu kan
kombinere deres sport med

skolegangen. Et projekt som
skal blive spændende at følge
Der er jo resultater, der er
målbare.
Jeg vil arbejde for en etablering af et nyt kulturelt kraftcenter omkring Rådhuspladsen, som skal være centrum
for kommunens kulturelle og
frivillige aktiviteter.
Det skal være et kraftcenter,
hvor vi kan samle de mange
gode kræfter, vi har. Jeg

tænker på Biblioteket, Musikskolen, Viften og Heerup
Museet samt det frivillige
sociale område, og de mange
kulturelle foreninger.
Jeg vil arbejde for, at der
bliver skabt større sammenhæng mellem ung og gammel, netop så Rødovre Kommune ikke bliver en kommune, delt op i tre generationer,
de unge, dem midt i mellem
og de ældre.
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Lene Due, 45 år
Kandidat nr. 5
237 points

Bor på Rådmand Billesvej.
Ansat i 1986 i Rødovre kommune som pædagog i
Horsevængets fritidshjem.
Har været spejderleder i Det danske spejderkorps
siden Har været fællestillidsmand for alle pædagogerne i Rødovre i 7 år.
Har været næstformand for hovedudvalget i Rødovre Kommune i 17 år

Gode tilbud til børn og unge
Jer er i dag gruppeleder for
Mikkel Vibe gruppe.
Formand for administrationsudvalget for Blå sommer,
som er en landslejr med
20.000 deltagere, der holdes
til sommer.
Som næstformand i Hovedudvalget har jeg arbejdet tæt
på det politiske system. Er
fortsat ansat i kommunen
som daginsitutionsleder og er

i bestyrelsen for BUPL i
Storkøbenhavn.
Jeg vil arbejde for, at Rødovre fortsat skal være en kommune, hvor der er rigtigt
mange, som er glade for at
bo og leve i.
Vi skal fortsat have gode
tilbud til vores børn og unge,
gode daginstitutioner, en god
skole og en masse forskellig
fritidstilbud.

Vi skal hage en miljøvenlig Ja, det skal være godt og
kommune med dejlige grøn- trygt at bo i Rødovre, om
ne områder. Rødovre står
man er barn, ung eller ældre.
også over for, at der forhåbentlig bliver bygget nogle
gode boliger, når højhusene
kommer væk.
Vi skal også have forskellige
kulturtilbud, så der er mange,
der gerne vil komme og være
sammen med os i vores fantastiske by.

Michel Berg, 30 år

Bor på Valhøjs Alle.
Er søn af en dansk mor og en armensk far
Bor sammen med min kæreste
Rikke, og håber på at blive forældre i slutningen af maj

Kandidat nr 6
224 points

God beskæftigelsespolitik
Jeg startede min karriere i
fagbevægelsen, hvor det
mest var fagpolitikken der
interesserede mig. Men jo
længere tid jeg var medlem
af DSU, jo mere begyndte
jeg også at fatte interesse for
andre sider af det politiske
spektrum. Dette førte mig
over i socialdemokratiet,
hvor jeg hurtig blev aktiv.
Demokratiet og dets styrker
og svagheder, har altid fasci-

neret mig. Jo mere jeg lærer,
jo bedre kan jeg forstå, hvor
vigtig det er, at vi vælger
stærke socialdemokrater til at
styrke vores kommune, region og nation. Ønsker vi velfærdsstaten, er der kun et
parti, der kan bevare den –
nemlig Socialdemokraterne.
I kommunalbestyrelsen ønsker jeg at bidrage med nye
løsninger. Specielt håber jeg
at kunne være med til at sikre

en god beskæftigelsespolitik, at vide mere om mig kan du
som skal være med til at
læser mere på
hjælpe ledige i arbejde. Lige- www.MichelBerg.dk
ledes tror jeg på at miljø og
økonomi hænger sammen,
således at hvis vi sænker
vores forbrug af transport, el,
og varme, vil dette også have
en positiv effekt på vores
økonomi. Til sidst ønsker
jeg, at vores grønne områder
er indbydende og funktionelle til gavn for alle. Ønsker du
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Ahmed H. Dhaqane, 42 år
Kandidat nr. 7
202 points

Har boet i Rødovre det seneste10 år.
Rødovrevej 329 A
Arbejder som økonomiassistent på
Copenhagen Business School.
Fritiden bruger jeg sammen med mine børn, på politisk arbejde og sammen med mine mange venner og bekendte.

Lige muligheder for alle
I 2005 blev jeg valgt ind i
kommunalbestyrelsen. Mit
ønske var at være med til at
skabe lige muligheder for
alle. Siden har jeg været med
til at skabe resultater, blandt
andet en omlægning af skoledistrikterne for at forebygge,
at vores folkeskoler bliver
delt i ”a og b skoler”.
Jeg vil gerne fortsætte med at
give mit bidrag til et godt

Rødovre for alle, og jeg vil
blandt andet arbejde for at:
- Flere unge i Rødovre gennemfører en ungdomsuddannelse. Samarbejdet mellem
kommunen, skoler og ungdomsuddannelser skal styrkes, så der bliver grebet ind
inden den unge dropper ud af
sin uddannelse og de unges
familier og øvrige netværk
skal inddrages i at støtte op

om de unges uddannelse.
- Socialt udsatte familier
bliver integreret i samfundet
og den negative sociale arv
bliver brudt. Forældre skal
støttes i at være rollemodeller for deres børn og motiveres itl at deltage i samfundet.
- Forståelsen mellem indvandrere og etniske danskere
bliver styrket. Vi kan blive
bedre til at møde hinanden i

foreningslivet, det frivillige
arbejde og i mødet mellem
borger og kommune.
- Kommunens tilbud til ældre fastholdes på et højt niveau og dagcentre og plejehjem skal udvikles til også at
kunne rumme det stigende
antal ældre, som ikke er etniske danskere.

Steen Skriver Rasmussen, 60 år
Kandidat nr. 8
164 points

Egegårdsvej 56.
Er og gift på 38. år, har tre sønner
sivgerdøtre og to børnebørn.
Jeg er selvstændig El-installatør og
har været det i 33 år.

Mere brugbar og synlig rådhusplads
Min søn, som også er elinstallatør, blev for et par år
siden medejer. Det har givet
mig overskud til at gå ind i
kommunalpolitik. Ja, jeg er
næsten født ind i det. Jeg var
kun omkring 0tte år, da jeg
startede med at omdele materialer for daværende borgmester Gustav Jensen og senere
for borgmester Ejnar Dahl
Nielsen.
Jeg har altid interesseret mig

for kommunalpolitik. Har
dog aldrig haft tid til at gå
aktivt ind i det. Men nu er
jeg klar!!!
Jeg vil arbejde for vore børn
og ældre. Jeg er sikker på, at
netop børn og ældre kan drage stor nytte af hinanden. Jeg
har et ønske/håb om, at vore
børn på daginstitutionerne
kan besøge vore ældre på
plejehjemmene/
plejeboligerne. Børnene vil

kunne sprede stor glæde hos
vore ældre. Ligesom det vil
være fint, hvis de ældre kunne komme på besøg i daginstitutionerne. Det ville være
en hel udflugt i den til tider
triste dagligdag.
Kultur og fritid ligger mig
også meget på sinde. Selv
deltager jeg i afholdelsen af
vore byfester, forskellige
sportsarrangementer, lokalradio m.m. Jeg vil bl.a. arbejde

på at gøre vor rådhusplads
mere synlig og brugbar. En
udvidelse af Viften er en
ting, jeg også gerne vil.
Teknik og miljø er et stort og
meget bredt emne. I mit daglige virke arbejder jeg meget
på at bevare vort miljø. Vort
drikkevand er også en vigtig
og nødvendig ting. Vedligeholdelse af vore kommunale
bygninger er også en ting,
jeg vil følge helt til dørs.
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Claus Ravn Holm, 35 år
Kandidat nr. 9
157 points

Bor iDamhusdalen
Er gift og har to børn på 4 og 6 år.
For 7 år siden flyttede vi til Rødovre
I 1997 blev jeg udannet lærer fra Haslev
Seminarium.
De seneste 10 år har jeg været ansat på
Gentofte Skole

Bedste rammer for børn og unge
Jeg har været tillidsmand og
senere hen også kasserer og
næstformand i Gentofte
Kommunelærerforening.
Gennem mit arbejde i lærerforeningen har jeg været
med til forhandle lokal arbejdstid og løn for de 700
lærere i Gentofte.
I det seneste år har jeg siddet
med i arbejdsgruppen for
børne- og skoleområdet. Her

har der været interessante
diskussioner om, hvordan vi
skaber de bedste rammer for
kommunens børn og unge.
Det arbejde kunne jeg godt
tænke mig at gå dybere ind i.
Noget helt andet, der er en
udfordring for Rødovre de
kommende år, er hvad, der
skal ske på Juletræsgrunden.
Der har været skriverier i
lokalavisen om forskellige

John Hedegaard, 63 år
Kandidat nr.
10
147 points

ideer til, hvad der kan bygges på grunden. Uanset hvad
der bliver bygget på grunden, vil det have indflydelse
på, hvordan Rødovre vil
udvikle sig de næste mange
år. Det er også et arbejde og
en proces, som kunne være
spændende at deltage i.
Jeg er vokset op på Vestegnen og lige fra mine ungdomsår, har jeg brugt meget

af min tid i Albertslund
håndbold. Først som ungdomspiller og senere hen
som leder og træner på alle
niveauer. Med mine oplevelser herfra ved jeg, hvor vigtigt det er, at der er politisk
opbakning til det store frivillige arbejde, der foregår i
klubber og foreninger.

Lucernevej 112 , har boet i Rødovre
siden 1949, gået på Henriksholm og
Valhøj skole.
Medlem af Seniorrådet, menighedsrådet i Rødovre Kirke,
Formand for De Vanføres Boligselskab, Ørbygaard

Kulturelt kraftcenter ved Biblioteket
Jeg er uddannet som socialpædagog og har arbejdet på
døgn- og daginstitution. I
dag har jeg valgt at gå på
efterløn.
.Jeg er medlem af partiets
bestyrelse i de seneste 5-6
år. De sidste 4 år været tovholder i arbejdsgruppen for
teknik og miljø.

Jeg er meget interesseret i
ældrepolitikken i Rødovre.
Derudover finder jeg det
vigtigt, at handicappede får
de samme muligheder for
uddannelse og arbejde som
øvrige borgere.
Rødovres mange kulturelle
foreninger trænger hårdt til
at få et løft. Jeg ser meget

gerne, at der laves en form
for kulturelt kraftcenter omkring Viften/ biblioteket og
pladsen omkring rådhuset.
Vore skoler skal vedligeholdes bedre, samt undervisnings materialerne forbedres.
Sporten har i denne valgperiode fået et fint løft med de
nye haller der kommer til

efteråret, men også stadion
på Elstedvej trænger.
Det er fint at børn i institutionerne får tilbudt et sundt
måltid mad fremover, dette
ser jeg gerne at også vores
skolebørn kunne få.
Jeg ønsker et godt valg til
socialdemokraterne i Rødovre.
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Bente Hylleborg, 62 år.
Kandidat nr. 11
138 points

Juelsmindevej 11
På 25. år ansat, som formandssekretær i Sanitørernes Fagforening.
Er formand for:- Islevparken og Rødovre almennyttige Boligselskab
Har været:
Emigrant i Australien, og kender livet som fremmedarbejder.
Spejderleder
DUI-formand,
Medlem af bestyrelsen i HK

Gode boligforhold for alle
Mine fokusområder, som
kommunalpolitiker vil være:
- Gode boligforhold, for alle,
uanset om man er ejer eller
lejer.
- som lejer at få mulighed
for større råderet over det
lejede
- uddannelse for alle unge,
og gerne i kommunen, så de
bliver boende i Rødovre
- at arbejde for at give alle

unge den bedst mulige
det sociale er i højsædet,
uddannelse, og give den
så som spejder, tekniske
nødvendige voksen- og
færdigheder og breddeefteruddannelse, da arbejidræt
de er en forudsætning for - fritidsmuligheder for de
ældre, hvor det er det sovelfærd
- godt samarbejde med de
ciale samvær, der indgår
som en stor faktor, skal
lokale virksomheder i Rødovre
prioriteres mest muligt
- fritidsmuligheder for de
- at arbejde for at ingen
unge, der ikke har interesoverlades til sig selv i
forbindelse med sygdom,
se i elitesport, men hvor

Kurt Faber, 55 år
Kandidat nr. 12
132 points

arbejdsløshed eller sociale
begivenheder.
Med den baggrund og de
intentioner jeg har, samt en
god portion sund fornuft,
tror jeg, at jeg kan bidrage
med meget for borgerne i
Rødovre, som medlem af
kommunalbestyrelsen.

Tårnvej 151 2sal lej D
Kirketjener v/Mørkhøjkirke / Maskinarbejder fra 1974
Fritid: Foreningsarbejde/
Slægtsforskning/
Menighedsrådsarbejde
Medlem af Hjemmeværnets – distriktsudvalg i Københavns City
Medlem af det Fælles Fredningsnævn.
Tovholder i Foreningen Demokrati

Visionær ældrepolitik
Jeg er født og opvokset i
Gladsaxe, har boet de sidste
20 år i Rødovre. Jeg har været politisk aktiv de seneste
16 år. Jeg er medlem af den
lokale bestyrelse i Rødovre,
samt
Jeg stiller op til Kommunalbestyrelsen, fordi jeg har så
mange ting, jeg godt vil ud
med, teorier som skal laves
om til noget praktisk. Jeg
mener, jeg kan gøre er for-

skel sammen med de andre
Socialdemokrater i KB.
Den sociale side har altid
stået mig meget nær, når det
drejer sig om ældre medborgere, sindslidende/demente
og – hjemløse samt enlige
forsørgere m.fl. Der er stadig
et arbejde, der skal gøres
inde for social og sundhedsområdet. Jeg vil være garant
for de svageste medborgere
blive hørt.

Vores ældrepolitik skal være
den bedste. Vores ældre skal
have en god og tryg alderdom i Rødovre, hvor vi hele
tiden er obs på, hvad der
rører sig hos de ældre.
Fremtidens ældrepolitik skal
være visionær og tage udgangspunkt i fremtidens
ældre, der med reelle valgmuligheder samt individuelle løsninger for en optimal
dagligdag med en livskvali-

tet, der er i top.
En Integrationspolitik i Rødovre er, hvad jeg ønsker.
Dårlig integration skaber
problemer for hele lokal/
samfundet, og på sigt koster
det mange penge. Jeg vil
arbejde for, at nydanskere
bliver aktive medborgere,
der tager del i det lokale/det
danske samfund.
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Gert Tillebæk, 59 år
Kandidat nr.
13
121 points

Engbovej 26e
Driftskonsulent
Har været fællestillidsmand for portørerne på Frederiksberg hospital fra
1988-1998
Har været afdelingsformand for Dansk
Kommunal Arbejderforbund

Bedre til at forebygge sygdomme
Jeg flyttede til Rødovre i
1983 sammen med min kone
Inger, hvor vi købte vores
hus på Engbovej, ellers er
jeg født og opvokset på Nørrebro i København.
Jeg har 3 børn Christina på
35 år og Jacob på 20 år og
Morten, som i år ville være
blevet 25 år, men han døde
af en kræftsygdom i december måned år 2000. Han var
lige fyldt 16 år. Under Mor-

tens sygdomsforløb, der varede næsten 2 år, fandt vores
familie udaf, hvor meget det
betyder at få hjælp fra kommunen, og vi blev meget
glade for, at det var Rødovre
kommune, vi boede i.
I min fritid er det mest frivilligt arbejde, der fylder, jeg er
Formand for Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i
Rødovre, jeg sidder i bestyrelsen som næstformand i

Finn Jørsby, 48 år
Kandidat nr. 14
104 points

Rødovre Frivilligheds Center og er med Boldklubben
Rødovres bestyrelse og er
kasser i Boldklubben Rødovres Venner, der hver torsdag
arrangere bankospil på Tinderhøj skole. Jeg er udpeget
som domsmand, og det har
jeg været i mange år.
Alt for mange dør for tidligt
eller får et dårligt liv på
grund af sygdomme, der kan
forebygges også i Rødovre,

jeg vil arbejde for at vi bliver meget bedre til at forbygge sygdomme i Rødovre .Jeg vil også arbejde for at
Rødovre stadig skal være en
fantastisk by at bo i, uanset
om man har mange resurser
eller færre resurser end de
fleste, der skal være lige
tilbud til alle.

Niels Frederiksens Alle 20
Er gift på 20 år og vi har 2 børn.
Luftfartsinspektør i Statens Luftfartsvæsen, uddannet som automekaniker og flymekaniker.
Formand for skolebestyrelsen på
Islev Skole

De unges interesser og behov skal tilgodeses
Jeg er opvokset, og har næsten hele mit liv boet i Rødovre. De seneste 14 år i Islev,
på Niels Frederiksens Allé.
Mine fritidsinteresser har i
tidens løb har været;
Fodbold i Avarta, badminton, camping, samt børn og
unges behov, udvikling og
uddannelse.
Siden 1991 har jeg bl.a. været medlem af forskellige

forældrebestyrelser, Daginstitutionsudvalget, Integrationsrådet, samt forskellige
samarbejdsudvalg indenfor
børn og unge, ældre, handikappede og sindslidende
Jeg vil her fremhæve nogle
af mine mærkesager:
At der skabes en fælles forståelse i kommunen. Så også
områderne i Nord og Syd får
tildelt resurser og aktiviteter.

Både indenfor kultur og fritid, skoler, institutioner, veje
og kollektive transportmidler.
At der skabes trygge omgivelser for de ældre, handikappede og svage grupper i
kommunen, vurderet i forhold til deres faktiske behov
for hjælp og støtte, uafhængig af boligform og baggrund.

At der skabes et styrket samarbejde mellem skoler/
tekniske skoler/gymnasier og
erhvervslivet om praktik og
uddannelsespladser.
At der skabes en ungdomskultur og steder i kommunen,
som tilgodeser og dyrker de
unges interesser og behov.
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Grethe Kujack, 76 år
Kandidat nr. 15
92 points

Valhøjs Alle 133 a
Folkepensionist
Formand for Arbejdernes Radio-og fjernsynsklub
Tidligere formand for Seniorrådet
Med i Ikonerne
Med i Høreforeningen
Med i Club Aktiv

Et blomstrende kulturliv
Jeg er rig på år, nogle vil
kalde mig gammel af alder,
men jeg er stadig aktiv på
mange fronter.
Jeg har boet i Rødovre i over
50 år. Privat gift med Knud,
der har været garner i Rødovre kommune.
Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i én periode og
mener, at vi som socialdemokrater har gjort et godt
stykke arbejde, selvom vi
også har været igennem en

lang række besparelser på
budgettet, hvor de fleste har
gjort ondt.
Jeg går til valg på mine
mærkesager, som er bedre
forhold for vore pensionister
og vore handicappede medborgere.
Og jeg vil arbejde for gode
forhold for kunst, teaterliv
og biblioteksvæsen. Rødovre
skal have et blomstrende
kulturliv.
Jeg har deltaget i tre udvalg i

Birthe Gylling, 60 år
Kandidat nr. 16
86 points

perioden, kultur-og fritidsudvalget, beskæftigelsesudvalget og udvalgt for børn og
unge. Specielt har jeg været
glad for at være næstformand i Børne-ungeudvalget,
hvor det vigtigste er det forebyggende arbejde for udsatte
børn og unge, og hvor jeg
gerne vil fortsætte i en kommune, der har gjort det godt.
Jeg mener, at kommunalbestyrelsen skal afspejle kommunens borgere. I Rødovre

er mere end 1/3 af borgerne
over 60 år. Derfor mener jeg,
at der også skal være en folkepensionist med i arbejdet.
Som baggrund for mit virke
har jeg det meste af mit arbejdsliv arbejdet i fagbevægelsen som sagsbehandler og
været ansat i Litografisk
Forbund, i BUPL samt i HK,
de sidste år som Akasseleder.

Grønlunds Alle 106 D
Uddannet socialformidler.
1974-2006 ansat i Brøndby kommune.
Fra 2007 Rødovre kommunes hjælpemiddelafdeling.
Sagsbehandler i 35 år.

Social og sundhedspolitik
Hillerød, et rart fællesskab
på andelsbasis, hvor der er
mange faciliteter, og vores
børnebørn nyder meget at
være der. Jeg er meget interesseret i historie, og jeg
læser meget. Dyrker også
lidt motion.
Jeg arbejder med hjælpemidler og merudgifter til
Vi bor i en andelsboligforvoksne handicappede, og så
ening, jeg er medlem af beer jeg med i kommunens
styrelsen.
biludvalg, hvor ansøgninger
Vi har et lille fristed ved
om støtte til invalidebil afgø-

Jeg er gift med Kurt. Han er
tømrer. I 1996 valgte vi at
flytte til Rødovre kommune,
da Kurt igennem mange år
har haft sin arbejdsmæssige
tilknytning til Rødovre, bl.a.
hos Tømrersvendenes A/S.
Vi har 3 voksne børn og 4
børneborn.

res.
Det er bl.a. gennem mit arbejde, at jeg har fået indsigt
i, hvordan sygdom og andre
begivenheder kan påvirke
den enkeltes tilværelse, og
hvor meget den støtte, samfundet tilbyder i sådanne
situationer, betyder for livskvaliteten hos udsatte grupper som handicappede og
sygdomsramte borgere.
Jeg er domsmand v/Glostrup
ret. Dette hverv har betydet,

at jeg er meget opmærksom
på, hvordan måske tilfældige
hændelser kan ændre folks
tilværelse, også her er der
behov for social indsats af
forskellig art.
Jeg har meldt mig som kandidat, da jeg gerne vil være
med til at præge politikken
og beslutningerne i kommunen. Social og sundhedspolitik har min store interesse.
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Leif Harring Jørgensen, 64 år
Kandidat nr. 17
84 points

Voldumvej 39
Ingeniør
Medlem af Seniorrådet
Medlem af Rødovre Kirkes menighedsråd
Medlem af Andelsboligforeninge bestyrelse

Kommer længst ved samarbejde
Jeg har været medlem af
socialdemokratiet i vel 35
år. Jeg er glad for at partiet
har givet mig denne mulighed for at deltage i valgkampen.
Jeg er ingeniør og har suppleret med økonomi og jura.
Min karriere har mest omfattet ansættelser i kommunale tekniske forvaltninger.
Nu arbejder jeg i Gribskov
Kommunes forvaltning. Jeg

har lavet mange indstillinger
til politiske udvalg og deltaget i udvalgsmøderne.
Jeg var i mange år formand
for samarbejdsudvalg og har
derfra erfaring i samarbejde
og personlig udvikling. Vi
har et politisk flertal, men
jeg tror, at man kommer
længst ved at samarbejde og
ved at inddrage andre i beslutningsarbejdet.
Jeg er god til at analysere

problemer og finde den bedste fælles løsning. Analysen
kan også fortælle hvilke
problemer, der nærmer sig.
Min arbejdsmetode er samarbejde, vedholdenhed og
oplysende skriftlig fremstilling.
Rødovre Kommune er velfungerende. Jeg vil især
arbejde med mit fagområde,
Teknik- og Miljøudvalgets
område, herunder arbejde

med at udvikle det lokale
center omkring Rødovregård
og med trafikale forbedringer som en Metro.
Min nære familie bor i Rødovre. Jeg er glad for at bo
her og vil arbejde for at vi
har en flot kommune med
gode trafikale forhold. Husk
at stemme - gerne på Leif
Harring Jørgensen.

Hanne Ridder, 72 år
Kandidat nr. 18

Birkmosevej 18
Medlem af Seniorrådet
Afdelingsformand i Rødovre Boligselskabs afdeling på Birkmosevej

34 points

Vil hjælpe ældre og handicappede
Jeg er uddannet som damefrisør i Århus, flyttede tidligt til Rødovre, hvor jeg i
mange år har arbejdet på
plejehjemmet Engskrænten
Jeg har været i senior rådet i
12 år. Men jeg har lyst til
nye udfordringer. Jeg har

arbejdet på Engskrænten i
17 år, her var jeg var tillidsmand. Deltog i mange udvalg i kommunen. Jeg er i
klagerådet og den ældrepolitiske følgegruppe. Jeg er
glad for ældre mennesker,
og vil arbejde for, at de får

det godt
Jeg er aktiv i aktiv fritid,
hvor jeg laver ture m.m.
Det meste af min tilværelse
drejer sig om at være sammen med og hjælpe denne
gruppe, + de svage i Rødovre
11

Grundlovsdag
på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre

Returneres ved varig
Adresseændring til:

Socialdemokratiet i Rødovre
v/ Dorte Hildebrandt
Tårnvej 227, 5.
2610 Rødovre

Program
Kl. 12,00, Velkomst ved formand
Helge Møller.
Kl. 12,30, Grundlovstale ved Politidirektør Hanne Bech Hansen.
Kl. 13,30, Grundlovstale ved EUKandidat Claus Larsen Jensen
Kl. 14,15, Grundlovstale ved HK
Næstformand Karin Bancsi.

Der vil være mulighed for køb af øl,
vand, vin og selvfølgelig de traditionelle grill pølser.
Grundlovsdags-lotteri med flotte
præmier.
Der vil være musikalsk underholdning til Grundlovsdagen.

Alle er velkomne.
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