Nr. 3
Maj
2011

Gratis pølser
og fadøl
Den 14. maj var der
landsdækkende kampagnedag.
Vores bidrag var gratis pølser og
fadøl ved Tyren på
Rådhuspladsen. Det var en stor
succes.
Vi fik besøg af flere hundrede
besøgende. Og fik udsolgt af
måde øl og pølser.
Det bedste var nok, at vi fik flere
nye medlemmer.
Successen gentager vi under
valgkampen.

Kom til grundlovsfest
På Rødovregård
den 5. juni kl. 12 - 15
Vi serverer grillpølser, øl, vand, vin, kaffe til de sædvanlige populære
priser.
Grundlovstalere bliver:

Læs inde i bladet:
Side 2: Leder.
Side 3. Sundhedsprofil.
viser positiv udvikling.
Side 4. Flot
resultatrevision for
Rødovre jobcenter.
Side 5. Vestegnen får sin
egen trafikmafia.

Kl. 13 formanden for 3F Storkøbenhavn, Jesper Holm

Side 6. Helle Thorning
trak folk af huse.

Kl. 14 folketingsmedlem og finanslovsordfører, Morten Bødskov

Side 8. Nye partilokaler.

Der vil være underholdning ved Nis P.

Side 9.
Romaproblematikken skal
løses i
oprindelseslandene.

Og lotteri med fine præmier
Alle er velkomne

Leder

Klokkeklart løftebrud fra DF
”Der	
  er	
  ikke	
  tale	
  om	
  løftebrud”,	
  sagde	
  Dansk	
  Folkepartis	
  
formand,	
  Pia	
  Kjærsgaard,	
  da	
  hun	
  kom	
  ud	
  fra	
  =inansministeriet	
  
efter	
  forliget	
  om	
  efterlønnen.
Så	
  læs	
  lige	
  her:	
  ”I	
  2006	
  var	
  vi	
  alle	
  enige	
  om,	
  at	
  vi	
  med	
  aftalen	
  
havde	
  skabt	
  ro	
  omkring	
  efterlønnen	
  og	
  folkepensionen	
  mange	
  
år	
  frem	
  i	
  tiden.	
  Ændringer	
  i	
  efterløns-‐eller	
  
folkepensionsalderen	
  er	
  ikke	
  Dansk	
  Folkepartis	
  kop	
  te.	
  Vi	
  har	
  
en	
  aftale	
  fra	
  2006.	
  Den	
  aftale	
  agter	
  vi	
  at	
  overholde,	
  hverken	
  
mere	
  eller	
  mindre.	
  Efterlønnen	
  giver	
  ældre	
  nedslidte	
  
medarbejdere	
  mulighed	
  for	
  at	
  forlade	
  arbejdsmarkedet	
  lidt	
  
tidligere,	
  end	
  de	
  ellers	
  ville	
  kunne	
  gøre.	
  Det	
  er	
  buschaufføren,	
  
kassedamen,	
  smeden,	
  mekanikeren,	
  bankassistenten,	
  
hjemmehjælperen	
  –	
  alle	
  de	
  arbejdsgrupper,	
  som	
  oplever,	
  at	
  
hverdagen	
  bliver	
  for	
  hård	
  og	
  stressende	
  efterhånden,	
  som	
  
man	
  kommer	
  op	
  i	
  årene.	
  De	
  mennesker	
  skal	
  vide,	
  at	
  står	
  det	
  til	
  
Dansk	
  Folkeparti,	
  så	
  er	
  deres	
  og	
  efterløn	
  og	
  folkepension	
  ikke	
  
i	
  fare”.	
  Sådan	
  skrev	
  Pia	
  Kjærsgaard	
  i	
  et	
  debatindlæg	
  i	
  
Sjællandske,	
  Slagelse	
  den	
  15.	
  Januar	
  2010.
Hvis	
  der	
  ikke	
  er	
  tale	
  om	
  løftebrud?	
  Hvad	
  er	
  det	
  så?
Aftalen,	
  der	
  er	
  indgået	
  mellem	
  regeringspartierne	
  V	
  og	
  K,	
  
Dansk	
  Folkeparti	
  og	
  Det	
  Radikale	
  Venstre	
  fremrykker	
  
velfærdsforliget	
  til	
  at	
  blive	
  indfaset	
  allerede	
  fra	
  2014.
Det	
  betyder,	
  at	
  fra	
  2014	
  til	
  2017	
  øger	
  efterlønsalderen	
  til	
  62.
Fra	
  2018	
  til	
  2023	
  forkortes	
  længden	
  af	
  efterlønsperioden	
  med	
  
to	
  år	
  fra	
  de	
  nuværende	
  fem	
  til	
  tre	
  år.	
  Og	
  fra	
  2023	
  kan	
  man	
  
dermed	
  først	
  gå	
  på	
  efterløn	
  som	
  64-‐årig,	
  dog	
  kun	
  i	
  tre	
  år.
<Det	
  betyder,	
  at	
  alle	
  der	
  er	
  56	
  år	
  eller	
  derunder	
  ved	
  udgangen	
  
af	
  2010	
  bliver	
  ramt.
180.000	
  personer	
  mellem	
  52	
  åg	
  og	
  54	
  år	
  rammes	
  ekstra	
  hårdt.	
  
Med	
  velfærdsaftalen	
  ville	
  de	
  alle	
  have	
  ret	
  til	
  efterløn	
  fra	
  60	
  år	
  
og	
  folkepension	
  fra	
  65	
  år.	
  Med	
  VKOR-‐aftalen	
  vil	
  de	
  først	
  have	
  
ret	
  til	
  efterløn	
  fra	
  63	
  år	
  og	
  folkepension	
  fra	
  67	
  år.	
  Det	
  vil	
  sige,	
  
at	
  de	
  mister	
  et	
  år	
  af	
  efterlønnen	
  og	
  kan	
  først	
  gå	
  på	
  efterløn	
  tre	
  
år	
  senere	
  end	
  nu.
Når	
  det	
  gælder	
  de	
  51	
  –	
  54-‐årige	
  betyder	
  forliget,	
  at	
  de	
  først	
  
kan	
  komme	
  på	
  efterløn	
  tre	
  år	
  senere	
  end	
  nu.
470.000	
  personer	
  mellem	
  50	
  og	
  56	
  år	
  kan	
  se	
  frem	
  til	
  en	
  
senere	
  folkepension,	
  hvoraf	
  de	
  254.000	
  personer	
  skal	
  to	
  år	
  
senere	
  på	
  folkepension.
Hvis	
  man	
  så	
  går	
  på	
  efterløn,	
  så	
  udstrækkes	
  modregningen	
  af	
  
pensioner	
  strukket	
  ud	
  til	
  alle	
  tre	
  efterlønsår,	
  hvor	
  det	
  i	
  dag	
  
kun	
  er	
  to	
  år	
  ud	
  af	
  de	
  fem	
  års	
  efterløn,	
  ligesom	
  bundfradraget	
  
på	
  13.800	
  kr.	
  =jernes.	
  Modregningsprocenten	
  af	
  pensionerne	
  
hæves	
  fra	
  de	
  nuværende	
  60	
  pct.	
  til	
  80	
  pct.,	
  ligesom	
  
modregningsprocenten	
  for	
  pensioner	
  med	
  løbende	
  
udbetaling,	
  f.eks.	
  som	
  led	
  i	
  et	
  ansættelsesforhold,	
  vil	
  blive	
  
hævet	
  fra	
  50	
  til	
  64	
  pct.

Bladet
Socialdemokraterne/
Rødovre
Udgives af Socialdemokratiet i
Rødovre
www.socrodovre.dk

Endelig	
  skal	
  man	
  fremover	
  aktivt	
  skriftligt	
  tilmelde	
  sig	
  
efterlønsordningen	
  i	
  a-‐kassen,	
  hvor	
  man	
  før	
  aktivt	
  skulle	
  
framelde	
  at	
  indbetale	
  til	
  efterløn.
Så	
  har	
  de	
  =ire	
  partier	
  også	
  lavet	
  en	
  aftale	
  om	
  
seniorførtidspension,	
  men	
  det	
  fremgår	
  ikke	
  af	
  aftalen,	
  at	
  man	
  
skal	
  være	
  mindre	
  syg	
  eller	
  nedslidt	
  for	
  at	
  få	
  en	
  
seniorførtidspension	
  sammenlignet	
  med	
  de	
  regler,	
  der	
  gælder	
  
for	
  almindelig	
  førtidspension.	
  Eneste	
  tydelige	
  forskel	
  er,	
  at	
  
man	
  ikke	
  skal	
  arbejdsprøves.
Tilbagetrækningsaftalen	
  betyder,	
  at	
  der	
  spares	
  18	
  mia.	
  kr.	
  
frem	
  til	
  2020.	
  Det	
  betyder,	
  at	
  det	
  er	
  de	
  svageste,	
  som	
  kommer	
  
til	
  at	
  betale	
  for	
  VKO´s	
  mange	
  u=inansierede	
  skattelettelser	
  og	
  
bankernes	
  skalten	
  og	
  valten,	
  der	
  medvirkede	
  til	
  =ianskrisen.
Med	
  forliget	
  kan	
  man	
  se,	
  at	
  Venstre	
  og	
  ikke	
  mindst	
  Dansk	
  
Folkeparti	
  siger	
  et	
  og	
  gør	
  noget	
  andet.	
  Pia	
  Kjærsgaard	
  har	
  
svigtet	
  alle	
  de	
  mennesker,	
  der	
  stolede	
  på,	
  at	
  Dansk	
  Folkeparti	
  
ville	
  beskytte	
  deres	
  rettigheder,	
  når	
  det	
  gjaldt	
  efterløn	
  og	
  
folkepension.
Dansk	
  Folkeparti	
  har	
  igen	
  og	
  igen	
  vist	
  sig	
  at	
  være	
  et	
  parti,	
  der	
  
fører	
  politik	
  for	
  den	
  absolut	
  mest	
  velstillede	
  del	
  af	
  den	
  danske	
  
befolkning.	
  Og	
  Dansk	
  Folkeparti	
  har	
  vist	
  sig	
  at	
  være	
  et	
  parti,	
  
som	
  ikke	
  er	
  bekymret	
  for	
  at	
  forringe	
  forholdene	
  for	
  helt	
  
almindelige	
  hårdtarbejdende	
  danskere.
Derfor	
  skal	
  den	
  kommende	
  valgkamp	
  bruges	
  til	
  at	
  sikre	
  et	
  
rødt	
  =lertal.	
  Ved	
  valget	
  skal	
  vi	
  ikke	
  kun	
  stemme	
  om,	
  hvem	
  der	
  
skal	
  lede	
  landet.	
  Der	
  skal	
  også	
  stemmes	
  om,	
  hvilke	
  
tilbagetrækningsvilkår,	
  vi	
  skal	
  have	
  fremover.	
  S-‐SF´s	
  mål	
  i	
  
valgkampen	
  er	
  at	
  sikre	
  et	
  =lertal	
  for	
  en	
  ny	
  regering	
  og	
  samtidig	
  
få	
  vælgernes	
  mandat	
  til	
  at	
  bevare	
  efterlønnen	
  og	
  
folkepensionen,	
  som	
  vi	
  kender	
  den.	
  Nu	
  er	
  det	
  så	
  op	
  til	
  
vælgerne	
  at	
  give	
  S	
  og	
  SF	
  det	
  stærkeste	
  mandat,	
  så	
  vi	
  kan	
  sikre	
  
rimelige	
  tilbagetrækningsvilkår	
  for	
  danskere	
  med	
  almindelige	
  
jobs.
Her	
  i	
  Rødovre	
  er	
  vi	
  klar.	
  Lad	
  os	
  få	
  det	
  valg	
  hurtigst	
  muligt,	
  før	
  
regeringen	
  og	
  Dansk	
  Folkeparti	
  laver	
  =lere	
  ulykker.	
  Vi	
  kan	
  
snart	
  ikke	
  vente	
  længere.	
  Vi	
  får	
  brug	
  for	
  mange	
  aktive	
  i	
  
valgkampen.	
  Alle,	
  der	
  vil	
  være	
  med	
  til	
  at	
  give	
  en	
  ekstra	
  hånd	
  til	
  
plakatophængning,	
  omdelinger	
  af	
  materiale	
  m.v.	
  kan	
  kontakte	
  
vores	
  valgkampkoordinator,	
  næstformand,	
  Dan	
  Larsen	
  på	
  
telefon	
  36418301	
  eller	
  på	
  mail:	
  danlarsen51@gmail.com
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omsorgssystem sidste år.
Det elektroniske
omsorgssystem er et
fantastisk system, der giver
Rengøringsordningen
hjemmeplejen overblik over
nedlægges også og
borger og opgaver.
rengøringsopgaverne
Det elektroniske
integreres i de øvrige
omsorgssystem viser
hjemmeplejegrupper.
tydeligere, hvordan
Nedlæggelse af
hjemmeplejens
rengøringsordningen
personaleressourcer kan
skyldes, at antallet af
styres og anvendes bedst
borgere i ordningen er
muligt i hverdagen - sådan
meget lavt og ordningen kan at hjemmeplejen kan få den
ikke løbe rundt i sin
bedst mulige styring af
nuværende form.
ressourceforbrug til gavn for
Borgere der er visiteret til
borgerne.
rengøring får naturligvis
Ændringerne i
rengøring – forskellen fra
hjemmeplejen får ikke
tidligere er, at rengøringen
betydning for de enkelte
udføres af
borgere, der naturligvis
hjemmeplejegrupperne.
modtager de ydelser, som
Baggrunden for
borgerne er visiteret til jf.
ændringerne i
kommunens
hjemmeplejen, skyldes bl.a.
kvalitetsstandarder.
indførelsen af et elektronisk

Omorganisering af hjemmeplejen
Baggrunden for ændringerne i
hjemmeplejen, skyldes bl.a. indførelsen
af et elektronisk omsorgssystem sidste
år.
Hjemmeplejen er i øjeblikket budget 2011.
midt i en tilpasning og
Organisationsændringerne
slankning af organisationen, omfatter bl.a.:
fordi antallet af visiterede
Omlægning af
timer falder. Lige nu er der
aftenvagten
overkapacitet i
Skabelse af større
hjemmeplejen og det
hjemmeplejegrup
betyder reelt, at der er et
per ved
økonomisk overforbrug i
nedlæggelse af to
forhold til budgettet.
lokalgrupper
Det er i den forbindelse
Fastholdelse af
nødvendigt at tilpasse
lokalgruppen (nr.
hjemmeplejens organisation,
17) til borgere
så det er muligt at overholde
med særlige
de økonomiske rammer i
behov

Sundhedspro+il	
  viser
positiv	
  udvikling

Britt Jensen finder det glædeligt, at
indsatsen virker
Rødovre har netop
modtaget en
sundhedsprofil for
kommunen fra Region
hovedstaden.
Sundhedsprofilen består
af en række
sundhedsmæssige data om
borgerne i kommunen og
en
spørgeskemaundersøgelse
af ca. 1.200 borgere i
kommunen om deres

selvoplevede
sundhedstilstand.
Sundhedsprofilen
udarbejdes ca.
hvert 2-3. år.
Den nye
sundhedsprofil
viser, at Rødovre
ligger på et
gennemsnitligt
niveau, hvad
angår

sundhedstilstanden i
kommunen.
Den største udfordring er
fortsat at skabe lighed i
sundhedsindsatsen – vi
kan fortsat se, at der er en
sammenhæng mellem
borgernes indkomst,
uddannelsesniveau og
sundhed. Og kommunens
sundhedspolitik tager
netop afsæt i denne
kendsgerning.

Rødovrevej renoveres

Rødovres
sundhedsindsats tager
udgangspunkt i KRAMfaktorerne (indsats
omhandlende: Kost,
rygning, alkohol og
motion).
I den seneste
sundhedsprofil er det
meget glædeligt, at flere af
Rødovre kommunes
indsatser virker.
Sundhedsprofilen viser
bl.a. at antallet af daglige
rygere er faldet med over 4
% fra seneste undersøgelse
til i dag.
Det er et markant fald og
viser, at
sundhedsindsatserne
virker – Rødovre tilbyder
bl.a. gratis rygestopkurser
til borgerne i kommunen.

Renoveringen af
Rødovrevej forsætter
Teknisk Forvaltning har
udarbejdet skitseforslag til
fortsættelse af renoveringen
af Rødovrevej fra Jyllingevej
til Gunnekær. Den hidtidige
stil fra de tidligere
renoverede strækninger på
Rødovrevej er videreført.
Skitseprojektet er
udarbejdet med det formål,
at forskønne vejprofillen. I
skitseprojektet er der
forskellige forslag til
sanering af lysreguleringer.
Teknik- og miljøudvalget
har godkendt
skitseforslaget, der også
arbejder med et bredt grønt
område i midterrabatten på
dele af strækningen.
Teknisk forvaltning arbejder
videre med
detailplanlægning af
projektet og her arbejdes
der også videre med de
hastighedsnedsættende
foranstaltninger.
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Flot resultatrevision
fra Rødovre Jobcenter
Beskæftigelseslovgivningen
foreskriver, at der årligt skal
udarbejdes en
resultatrevision for det
enkelte jobcenter.
Resultatrevisionerne
udarbejdes af
Arbejdsmarkedsstyrelsen
på baggrund af kommunale
data.
Beskæftigelsesudvalget har
netop behandlet en
redegørelse for
resultatrevisionen 2010 for
Rødovre Jobcenter og en
tidsplan for
resultatrevisionens videre
behandling.
Resultatrevisionen skal

skabe overblik over
resultaterne af
beskæftigelsesindsatsen i
landets jobcentre. Samtidig
skal resultatrevisionen
sætte fokus på områder,
hvor der er behov for en
justering af
beskæftigelsesindsatsen.
Resultaterne fra de
forskellige jobcentre skal
sammenlignes med
sammenlignelige jobcentre
på landsplan. Rødovre
jobcenter sammenlignes
med Hvidovre, Herlev,
Helsingør, Horsens og
Esbjerg/Fanø i en ’Klynge’.
Rødovre jobcenter har også

Skolerne	
  sikres
elektronisk
Elektronisk sikring på
folkeskolerne
I forbindelse med budgettet for i
år er der afsat knapt 2 mio. kr. til
installering af et ATS- anlæg på
halvdelen af folkeskolerne i
Rødovre.
ATS er et integreret
sikringsanlæg med mulighed for
tyverialarm, adgangskontrol og
tv-overvågning i samme
central/brugerflade.
I både 2012 og 2013 er der afsat
midler hvert år til installering af
ATS-anlæg på de resterende
folkeskoler.
Tinderhøj Skole er udpeget som
pilotprojekt og installeringen er
påbegyndt på denne
skole.
Der installeres ATS på Islev,
Rødovre og Nyager skoler i
2011.
Det er kommunens Vagt og
Sikringsafdeling der varetager
opgaven med installering af
ATS.

sammenlignet resultaterne i
Rødovre med resultatet på
Vestegnen og i
Østdanmark.
Resultatrevisionen viser
udviklingen i antal borgere
på forskellige ydelser ved
udgangen af 2010 ift. 2009.
Resultatrevisionen viser
også den procentvise andel
af befolkningen på de
forskellige ydelser.
På trods stigende ledighed,
er Rødovres resultater
ganske pæne og
tilfredsstillende, når der
sammenlignes med
Klyngen, Vestegnen og
Østdanmark. Rødovres

resultater ligger i den
bedste halvdel.
Rødovre er placeret som
nr. 2 i et scorecard over
udviklingen indenfor de
mål, som
beskæftigelsesministeren
har opstillet for
kommunens indsats.
Rødovres andel af
arbejdsstyrken i de
forskellige
forsørgelsesgrupper er
fortsat på et gennemsnitligt
niveau eller lavere.
Der er dog fortsat nogle
udfordringer i de
kommende år. Det drejer
sig bl.a. om
langtidsledighed, langvarig
sygedagpengemodtagere, at
få flere unge i uddannelse
og samarbejdet med
virksomhederne for at
skabe et rummeligt
arbejdsmarked.

Mindeord:

Gav	
  altid	
  en	
  hånd	
  med
Altid	
  parat	
  til	
  at	
  give	
  en	
  hånd	
  med.	
  Altid	
  i	
  godt	
  humør.	
  Sådan	
  vil	
  vi	
  i	
  
Socialdemokratiet	
  i	
  Rødovre	
  mindes	
  vort	
  mangeårige	
  medlem	
  Lilian	
  Riis,	
  
som	
  nu	
  er	
  død	
  i	
  en	
  alder	
  af	
  87	
  år.
Lilian	
  var	
  sammen	
  med	
  sin	
  afdøde	
  mand	
  Viggo	
  Riis	
  et	
  af	
  de	
  bærende	
  
elementer	
  i	
  partiets	
  daværende	
  afdeling	
  Syd,	
  hvor	
  både	
  hun	
  og	
  Viggo	
  i	
  
mange	
  år	
  var	
  medlem	
  af	
  bestyrelsen	
  med	
  Lilian	
  som	
  kasserer.
Lilian	
  og	
  Viggo	
  var	
  altid	
  med,	
  når	
  der	
  skulle	
  sættes	
  valgplakater	
  op,	
  eller	
  
der	
  skulle	
  omdeles	
  blade	
  og	
  andre	
  materialer.	
  Som	
  daværende	
  formand	
  i	
  
Rødovre	
  Syd,	
  Finn	
  Gade	
  Ærø	
  siger	
  det:
-‐Manglede	
  man	
  en	
  hånd,	
  kunne	
  man	
  altid	
  ringe	
  til	
  Lilian	
  og	
  Viggo..	
  De	
  var	
  
meget	
  hjælpsomme.
Lilian	
  og	
  Viggo	
  var	
  de	
  første,	
  som	
  byggede	
  hus	
  i	
  Espely,	
  hvor	
  de	
  også	
  
stiftede	
  grundejerforeningen.	
  Her	
  boede	
  de	
  i	
  mange	
  år,	
  indtil	
  de	
  for	
  få	
  år	
  
siden,	
  hvor	
  bentøjet	
  ikke	
  mere	
  var	
  så	
  godt,	
  så	
  de	
  =lyttede	
  til	
  det	
  nybyggede	
  
Mariehøj.
Ud	
  over	
  at	
  være	
  aktiv	
  i	
  partiarbejdet,	
  var	
  Lilian	
  sammen	
  med	
  Viggo	
  med	
  til	
  
at	
  starte	
  aktivitetscentret	
  på	
  plejehjemmet	
  Ørbygård.,	
  hvor	
  mange	
  ældre	
  
kom	
  og	
  hyggede	
  sig.
De	
  rejste	
  meget,	
  og	
  det	
  blev	
  til	
  =lere	
  =ilm	
  og	
  foredrag	
  fra	
  de	
  mange	
  rejser.
Nu	
  er	
  der	
  ikke	
  =lere	
  møder	
  at	
  gå	
  til.	
  Ikke	
  =lere	
  aktiviteter.
Vi	
  siger	
  tak,	
  og	
  føler	
  med	
  de	
  efterladte.
Helge	
  Møller

Trafikpolitik
Vestegnskommunerne.
Bag initiativet står nu
Holger K Nielsen (SF),
Søren Espersen (DF) og
Charlotte Dyremose (K).
Desuden er Karen
Ellemann (V) inviteret
med i TrafikForum´et.
Første mødet skulle
gerne afholdes inden
sommerferien, hvor
formanden for
Vestegnssamarbejdet
borgmester Ole Bjørstorp
Ishøj og Rødovres
borgmester Erik Nielsen vil
deltage.

Vestegnen får sin
egen trafikmafia
Den kollektive trafik
skal udbygges, og
kampen mod
trafikstøjen skal
styrkes.

Af Morten Bødskov
I alt for mange år har
Vestegnen ikke sikret sig
tilstrækkelig indflydelse på
de trafikpolitiske
beslutninger på
Christiansborg. På trods af at
Vestegnen er blandt de
absolutte tætteste befolkede
områder i landet og behovet

for trafikinvesteringer
enormt har det knebet med
koordination af indsatsen
blandt de
folketingsmedlemmer, der er
valgt på Vestegnen.
Derfor har jeg sat mig i
spidsen for at etablere et
TrafikForum for Vestegnen.
Formålet er at sikre
koordination dels mellem de
valgte folketingsmedlemmer
og borgmestrene i

Tættere kommunikation
Af behovet for tættere
koordination af synspunkter,
netværksdannelse og bedre
indflydelse på
forhandlingerne er til stede
blev afsløret ved den netop
afsluttede forhandlingsrunde
om udmøntning af mere end
700 mio. kr. på
trafikområdet.
Som beskrevet i anden

artikel fik Rødovre 5,3 mio.
kr. til en cykel- og gangbro
over Jyllingevej. Set med den
samlede Vestegns briller er
det selvfølgelig ikke
tilstrækkelig. Behovet for
trafikinvesteringer er
enormt.
Flere penge til
vestegnen
Den kollektive trafik skal
udbygges, og kampen mod
trafikstøjen skal styrkes.
TrafikForum for Vestegnen
kan forhåbentlig sikre flere
penge til trafikinvesteringer
på Vestegnen. Hvert år frem
til 2020 skal der forhandles
om den løbende udmøntning
af midler trafikforliget fra
2009. I år blev der forhandlet
om hele 700 mio. kr. Næste
år må målet være, at flere af
dem havner på Vestegnen.

Nye trafikmillioner til Rødovre
De seneste trafikmillioner til Rødovre er
sikret til at projektet "Revitalisering af
Københavns Befæstning" kan fuldføres,
og det indbefatter altså en helt ny cykelog gangbro over Jyllingevej.

vil broen binde det samlede
projekt samme til en stor
turistattraktion til gavn for
Rødovre Kommune.
Pengene til Rødovre
stammer fra det meget store
trafikforlig som blev indgået
i 2009. Det var den aftale,
hvor vi sikrede at der nu kan
investeres et milliardbeløb i
en letbane i Ring 3.

sådan løbende udmøntning
til støjværn langs Motorring
3. Og nu blev der altså 5,3
mio. kr. til en bro over
Jyllingevej.

Kræver tæt samarbejde
Kampen for Rødovres
interesser, og pengene til
Af Morten Bødskov
Turistattraktion
projekterne, kræver tæt
Først milliarder til letbanen i De seneste trafikmillioner til
samarbejde med alle
Ring 3, så millioner til
Rødovre er sikret til at
interessenter. Ikke mindst er
støjværn ved Motorring 3 og projektet "Revitalisering af
Mødes hvert år
samarbejdet med borgmester
nu 5,3 mio. kr. til en cykel- og Københavns Befæstning" kan
Forligspartierne mødes hvert Erik Nielsen tæt. Uden dette
gangbro over Jyllingevejen.
fuldføres, og det indbefatter
år til drøftelser af løbende
samarbejde var vi aldrig nået
Alle de mange penge er
altså en helt ny cykel- og
udmøntninger af penge, der
til de meget flotte resultater,
hentet til Rødovre fra
gangbro over Jyllingevej.
eksempelvis er i overskud fra der er skabt for Rødovre de
trafikaftalen fra 2009 og de
Broen bliver til stor gavn for
projekter, som er blevet
seneste par år.
løbende forhandlinger om
fodgængere og cyklister, som
billigere end planlagt. For
udmøntninger af millioner
nu får endnu bedre
mindre end et halvt år siden
herfra.
muligheder for at nye den
fik Rødovre 10 mio. kr. fra en
smukke Vestvold. Samtidig

1.maj
man tror det er løgn,
når man hører hvor
mange penge, de har
sat over styr. Danmark
er kørt i sænk, Lars
uddannelse, men det
Løkke Rasmussens
er svigtet af VKOdrømme er blevet
regeringen. Den har
danskernes mareridt.
også indsnævret det
Han skal ud af
kommunale selvstyre. statsministeriet, der er
Der er lagt
ikke brug for
restriktioner så
luftkasteller fra en lille
kommunerne næsten
mands drømmeverden
ikke kan tage nye
Jeg synes at vi skal en
initiativer bortset fra at kærlig hånd til en
spare. Der er lavet et
gruppe mennesker
bureaukrati med
som i øjeblikket bliver
kontrol alle steder, som glemt.
gør det dyrere at
Kontanthjælpsmodtag
administrere. Derfor er erne. De bliver presset
der tid til forandring. ud i fattigdom og
Tid en til fair løsning, dermed længere væk
sagde Erik Nielsen.
fra vores fællesskab. Vi
skal give dem en
Alle rejste sig
hjælpende hånd
Da Helle Thorning
tilbage i fællesskabet.
Schmidt til på
Vi skal give dem noget
talerstolen rejste alle
arbejde, som er nyttigt
sig og gav hende et
for samfundet. Det
stående bifald.
skal selvfølgelig ikke
Hun sagde bl.a.:
fortrænge almindelige
- VKO overtog et
jobs, men give noget
Danmark i topform, og

Helle Thorning trak folk af huse
Selvom der blev skaffet mange pladser, var
der mange, som måtte stå op. Døren ud til
gården blev åbnet, så man også udenfor
kunne høre 1. Maj-talerne og
underholdningen af ”De gode mænd”.

Der var trængsel ved indgangen til Loen, da Helle Thorning kom til
Rødovregård
Der var tid til at sige
goddag og farvel til de
mange fremmødte, da
Helle Thorning kom
på besøg til partiets 1.
Maj-arrangement på
Rødovregaard.
Hun kom et pænt
stykke tid før, hun
skulle holde sin tale og
benyttede den til at
hilse på mange af de
ca. 170 fremmødte. Og
efter talen var der tid
til både at tale med
presse og mange af
tilhørerne, som også fil
lejlighed til at blive
fotograferet sammen
med hende.
Så udover det dejlige
arrangement, var der
mange, som fik evige
minder med sig hjem.
Allerede ved 9-tiden
begyndte ”stolelegen”.
Der var ikke nær

pladser nok til de
mange, som ville høre
og se Helle. Så der blev
båret flere borde og
stole ind i Loen, hvor
øl/og vandbordet
måtte flyttes ud i
køkkenet. Og selvom
der blev skaffet mange
pladser, var der
mange, som måtte stå
op. Døren ud til
gården blev åbnet, så
man også udenfor
kunne høre 1. Majtalerne og
underholdningen af
”De gode mænd”.
Tid til forandring
Borgmester Erik
Nielsen var den første
taler.
-Der er tid til
forandring. Der er tid
til en fair løsning. Og
der er tid til en ny S-

ledet regering,
indledte han og
fortsatte:
Brug for udvikling
-Der er brug for
udvikling og ikke
afvikling af
velfærdsstaten. Man
siger, at det er de
borgerlige, som skulle
være de bedste til at
rette op på
økonomien, men
historien viser, at det
er
Socialdemokraterne
bedst til. Da vi havde
Nyrup-regeringen var
vi nede på en
arbejdsløshed på
40.000, ikke flere, end
der kunne være i
Parken. Her havde vi
chancen for at gå i
gang med at give de
arbejdsløse

-Der er brug for udvikling og ikke afvikling af
velfærdsstaten, sagde Erik Nielsen

1. Maj
sagt, at de ikke ville være
med til at forkorte
dagpengeområdet. Alligevel
hat de stemt for at forkorte
den. De vil ikke være med til
at forringe efterlønnen eller
folkepensionen. Alligevel
sidder de nu og forhandler
forringelser mod at få noget
grænssekontrol, sagde han
og fortsatte:
-Danmark har de seneste år
tabt op mod 180.000
arbejdspladser.
Helle Thorning fik stående bifald for sin 1. maj-tale
Langtidsledigheden er igen
et stort problem. Alt for
arbejde, som er nyttigt for
regeringen valgt det, de
mange unge havner i
samfundet. Det skal
kalder nulvækst. Nulvækst i ungdomsarbejdsløshed.
selvfølgelig ikke fortrænge
den offentlige sektor, nul nye Regeringen og Dansk
almindelige jobs, men give
initiativer, nul nye jobs.
Folkeparti har med en
noget arbejde, der er nyttigt Danmark har brug for
kæmpe spareplan sendt en
for samfundet og på den
handling, for det er nu vi
chokkur gennem dansk
måde sikre, at de er tættere
skal sikre Danmarks
på det almindelige
velstand,” sagde Helle
arbejdsliv.
Thorning Schmidt. Der
igen fik stående bifald for
Stående bifald
sin 1. Maj-tale.
Men det er også en dag,
hvor vi er klar til at sige at
Danmark er i krise. Og
krisen og VKO har været et
dyrt bekendtskab for
Danmark. Vi har mistet
180.000 private
arbejdspladser, der er slået
hul i statskassen og det er
stadig svært at få øje på en
vækst, der rigtigt batter
noget. Hvor andre i denne
situation ville handle, så har

DF har stemt for
alle forringelser
Morten Bødskov sagde, at
det især var Dansk
Folkeparti, som var årsag
til, at det er gået, som det
er gået under denne
regerings tid.
-De har været med til at
vedtage alle forringelserne
mod blot at få nogle
stramninger på
udlændingeområdet. De har

Folk måtte stå op for at få plads til 1. maj-arrangementet i
år

Morten Bødskov fik
fødselsdagssang, før han gik
på talerstolen
økonomi. Regeringens
enorme besparelser svækker
dansk økonomi. Samtidig
har regeringen givet store
ufinansierede skattelettelser,
der har slået et stort
milliardhul i kassen.

Danmark er gået i stå
Resultatet er, at Danmark er
gået i stå. Væksten halter af
sted. Hver dag mister vi
derfor muligheden for at
sikre nye arbejdspladser,
skabe ny vækst og velstand.
Socialdemokraterne vil en
anden vej. Der skal gang i
Danmark igen.
Derfor vil
Socialdemokraterne skabe
private arbejdspladser ved at
igangsætte renoveringer af
bl.a. skoler, plejehjem og
almene boliger. Samtidig får
erhvervslivet bedre
muligheder for afskrivning
af investeringer i maskiner.
Alt sammen skaber det nye
arbejdspladser.
Vi skal alle bidrage mere.
Derfor beder
Socialdemokraterne alle
danskere om at bidrage
mere, og have mulighed for
at blive længere tid, på
arbejdsmarkedet. Samtidig
skal flere unge – og flere
unge hurtigere – gennem
uddannelserne. Alt sammen
styrker dansk økonomi og
sikrer, at vi kan forny og
udvikle velfærden.

Safdar Sethi, Dler Colnadar og Ahmed Dhaqane blev fotograferet
sammen med Helle Thorning

EU-politik

Er den gode pensionskunde en
mand?

at have kvinder som
kunder. Og dermed
Kvinder er mindre attraktive
straffes kvinderne
kunder for
ekstra hårdt på
pengepungen i
pensionsselskaberne end
alderdommen, for vi
mænd, fordi de bliver ældre
ved, at kvindernes
pensionsopsparinger
end mændene.
i forvejen er mindre
fristes
man
til
at
end
mændenes. Det
AF Britta
spørge? Ja, det gør
er jo typisk
Thomsen,
det selvfølgelig!
kvinderne, der har
Medlem af
passet børnene,
EuropaKvinder straffes
draget omsorg for de
Kvinder får
ældre og været ansat
Parlamentet
automatisk dårligere på et arbejdsmarked,
Pensionsselskaber
pensionsordninger,
som ikke ligefrem
benytter modeller,
fordi
de
er
så
(u)
belønner de typiske
som er baserede på
heldige at blive
kvindefag. Alt
en mandlig
medarbejder med et gennemsnitligt ældre sammen med den
end deres ægtefæller. konsekvens, at
fuldtidsarbejde, når
Det er simpelthen
kvinderne har fået
de skal beregne
pensionsydelser. Og mindre attraktivt for sparet mindre op.
pensionsselskaberne Det har vi i Europabetyder det noget,
Parlamentet nu sat

Nye partilokaler
Med indvielsen af
sundhedscentret flyttede
hjælpemiddelcentraleud
af Gunnekær 28, hvor
også vi har lokaler.
Samtidig opsagde
kommunen lejemålet i
Gunnekær.
Det har betydet, at partiet
måtte ud at kigge efter
nye lokaler. Dem har vi
nu fundet.
Der kan siges mange
vittigheder om, at vi er
flyttet på plejehjem. Men
realiteten er, at de lokaler,
vi nu er flyttet ind i på 2.
Sal på plejehjemmet
Engskrænten, er bedre
end de lokaler, vi hidtil
har haft i Gunnekær.
Her er en pæn entre,
toilet, et kontor og et
stort mødelokale med et

køkken i den ene ende. Vi
har indgået en
lejekontrakt med
kommunen.
Når det er lykkedes at
finde nye lokaler et så
centralt sted, skyldes det,
at hjemmeplejen
reorganiseres, så den
hjemmeplejegruppe, der
før havde til huse på
Engskrænten er flyttet,
og derved blev lokalerne
ledige.
En af grundene til, at vi
gerne ville leje netop
disse lokaler, er, at vi har
selvstændig indgang og
dermed ikke skal
forstyrre andre eller bede
om at få lukket op.
Den nye adresse på
partilokalerne er:
Engskrænten 5. 2. Sal.

fokus på. Med en
netop vedtaget
betænkning kritiserer
vi
pensionsselskabernes
beregningsmetode.
Samtidig har vi med
betænkningen holdt
Kommissionen fast
på, at nok skal vi
ruste os til fremtidens
udfordringer og lave
de nødvendige
reformer på
pensionsområdet,
men vi skal gøre det
med et blik for, at
kvinderne ikke
straffes på
pengepungen,
selvom de holder
barsel eller passer de
gamle.

EU-politik

Romaproblematikken skal
løses i oprindelseslandene
Her til april kommer Kommissionen med et
forslag til en europæisk romastrategi. Skal
den være effektiv, er det erfaringer fra
politikere og organisationer på lokalt plan,
der skal trækkes på.
byrde for Europa, som i
forvejen befinder sig i en
økonomisk krise.
Nationale undersøgelser
Derfor skal medlemslandene
iværksætte nationale
undersøgelser og kortlægge,
Af Britta Thomsen
hvilke områder kræver en
medlem af EUstørre indsats for at sikre
ligebehandling, uddannelse,
parlamentet
Det er konklusionen, som vi beskæftigelse og social
socialdemokrater i Europa- inkludering af Europas
Parlamentet er nået frem til romaer. Ligeledes skal de
efter en række studieture til nationale regeringer være
ansvarlige for at overvåge og
Slovakiet, Ungarn,
sanktionere alle former for
Rumænien og senest
Frankrig, hvor vi har kigget diskrimination af romaer i
de områder, de bor. Det er vi
nærmere på romaernes
ikke gode til i dag.
situation.
Et tydeligt eksempel er
Romaerne er EU's største
romaernes boligforhold.
minoritetsgruppe, og i dag
bor omkring 10 millioner af Undersøgelser viser nemlig,
dem i de nye medlemsstater. at udlejere såvel som lokale
myndigheder i mange
De fleste lever under
tilfælde nægter romaer
kummerlige forhold i
adgang til lejeboliger. Det
udkantsområder med en
tvinger dem til at søge tag
arbejdsløshed på op til 90
over hovedet i forladte
procent. En så stor gruppe
uden for arbejdsmarkedet er udkantsområder, hvor de
kan passe sig selv.
bekymrende og en tung
Konsekvensen bliver, at

AOF flytter til Gunnekær 70
Den 1. juli 2011 flytter AOF Rødovre til
større og billigere lokaler og får dermed
muligheden for, at skabe endnu flere
aktiviteter i eget hus.Årsagen er, at vi
sidder i et tidsbestemt lejemål på
Højnæsvej 77 og skal indenfor kort tid
finde andre lokaler. Samtidig skal vi også fastholde vores
fokus på de økonomiske udgifter og her fik vi så et tilbud vi
ikke kunne sige nej til.De nye lokaler er ca. 100 m2 større

romaerne isoleres fra de
offentlige tilbud og dermed
uddannelsessystemet og
arbejdsmarkedet, mens de
må se sig nødsaget til at bo i
faldefærdige huse uden
varme og elektricitet eller
som på Amager, hvor 23
romaer havde slået sig ned i
en nedlagt bygning og i en
park.
Skal gøre en større indsats
For at hive romaerne op fra
bunden skal der ude i
medlemslandene selv gøres
en større indsats for, at
romabørnene kommer i
skole og de voksne i arbejde.
Det kræver opsøgende
arbejde og indsigt i
romaernes problemer. Blandt
romaerne selv er vi også
nødt at skabe forståelse for
de negative konsekvenser,
som romaerne pålægger
deres egne børn ved den
udbredte praksis af
børneægteskab og tiggeri på
gaden. En faktor, som
desværre forstærker den
afstand, lokalbefolkninger
tager til romaerne i de
pågældende lande. På
beskæftigelsesfronten mener
jeg, at voksne romaer skal
uddannes, så de kan
indtræde på
arbejdsmarkedet og føle sig

værdsat som en aktiv
bidrager til det samfund, der
er en del af. Det vil også
medvirke til at afhjælpe den
udbredte praksis af sort
arbejde i romamiljøet.
Desuden skal vi være bedre
til at ansætte romaer i den
offentlige sektor og derved
sende et stærkt signal til den
øvrige befolkning om, at
romaerne er ligestillede
borgere med samme
rettigheder som alle andre.
Til syvende og sidst
udspringer romaernes
problemer i et
diskriminerende
menneskesyn, som vi har set
eksempler på i Danmark. Jeg
mener, vi bør tage skridtet
videres, således at
medlemslande fremover skal
kunne sanktioneres, hvis de
ikke aktivt tager fat på de
problemer, som EU har
identificeret som de største
forhindringer for romaernes
integrering. Og det skal ske
nu. Vi kan ikke have en
etnisk gruppe på to gange
Danmarks befolkning
gående rundt uden arbejde
eller uddannelse - for slet
ikke at tale om en ung
generation af romabørn med
kun svag tilknytning til
skolesystemet. Jo længere vi
venter, desto tungere bliver
byrden at løfte for hele
Europa.

end de nuværende og huslejebesparelsen er ca. kr. 150.000
årligt. Det øgede antal m2 giver os mulighed for, at tilbyde
flere og andre undervisningsformer.I samarbejde med vores
mange undervisere går vi inden længe i gang med, at
planlægge lokalernes indretning og når de står klar holder
vi åbent hus.Som en introduktion til de nye lokaler vil vi
tilbyde aktiviteter til en stærkt reduceret pris og håber I
fortsat vil bakke op om AOF Rødovre og vores mange
tilbud.Du kan altid se vores mange aktiviteter på www.aofrodovre.dk eller ring på tlf. 36 48 15 99 og høre nærmere.
Jan Kongebro

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender
Den 26. maj kL 19: Budgetmøde på Rødovregård
Den 28. Maj kl. 13 – 15: Torvemøde vedFakta i Bybjerget
Den 30. maj kl. 19: Bestyrelssesmøde
Den 5. juni kl. 12 - 15: Grundlovsmøde på Rødovregård
Den 6. juni kl. 19.30: Skole-og fritidsgruppe
Mandag d. 20/6 kl. 19 – 21: Social-og sundhedsgruppen:
Planlægningsmøde med medbragt mad i Espely7.
Tilmelding nødvendig til Kirsten Ærø 3641 1860.
Den 14. juni kl. 14 Miløog teknikgruppen kl. 18 på
Vestvolden
Den 20. juni kl. 18: Gruppe-og FU på Rådhuset
Den 27. juni kl. 19: Bestyrelsesmøde: Kirkesvinget 5, 2. sal.
Den 22. august kl. 18: Gruppe-og FU på Rådhuset
Den 25. august kl. 19: Budgetmøde på Rødovregård

Anbefaler-annonce
Vi	
  står	
  overfor	
  et	
  snarligt	
  folketingsvalg.	
  Det	
  betyder,	
  at	
  vi	
  som	
  
sædvanlig	
  vil	
  annoncerer	
  en	
  hel	
  del	
  i	
  Rødovre	
  Lokalnyt.
En	
  af	
  annoncerne	
  vil	
  blive	
  en	
  anbefaler-‐annonce	
  for	
  vores	
  
folketingskandidat	
  Morten	
  Bødskov.
Derfor	
  vil	
  vi	
  i	
  lighed	
  med	
  tidligere	
  benytte	
  mig	
  af	
  navne	
  fra	
  
medlemslisten,	
  fordi	
  det	
  sparer	
  tid	
  og	
  arbejdskraft.
Er	
  der	
  derfor	
  nogle	
  medlemmer,	
  som	
  ikke	
  ønsker	
  at	
  være	
  med	
  
i	
  en	
  anbefalerannonce,	
  så	
  begynd	
  allerede	
  nu,	
  at	
  meddel	
  
venligst	
  dette	
  til	
  formanden,	
  Helge	
  Møller,	
  telefon	
  36709480	
  
eller	
  på	
  mail:	
  helgemoeller@mail.tele.dk	
  eller	
  skriv	
  til	
  ham	
  på	
  
adressen:	
  Skodborgvej	
  3,	
  2610	
  Rødovre.
Man	
  kan	
  selvfølgelig	
  også	
  meddele	
  formanden,	
  hvis	
  man	
  gerne	
  
vil	
  stå	
  på	
  anbefalerlisten.

Få indflydelse:
Meld jer til vores
politiske grupper
Som	
  bekendt	
  har	
  vi	
  nu	
  i	
  =lere	
  år	
  arbejdet	
  med	
  politiske	
  
arbejdsgrupper,	
  som	
  følger	
  de	
  politiske	
  grupper	
  i	
  
kommunalbestyrelsen.
I	
  grupperne	
  diskuteres	
  politik,på	
  de	
  enkelte	
  områder	
  og	
  kommer	
  
med	
  forslag	
  om	
  medlemsmøder.	
  	
  Grupperne	
  står	
  også	
  for	
  at	
  
udarbejde	
  emner	
  til	
  vores	
  kommunale	
  arbejdsprogram.
Er	
  man	
  interesseret	
  i	
  at	
  stille	
  op	
  til	
  kommunalbestyrelsen	
  er	
  den	
  
en	
  god	
  idé	
  at	
  melde	
  sig	
  til,	
  idet	
  vi	
  ofte	
  =inder	
  kandidater	
  i	
  de	
  
politiske	
  grupper.
Hver	
  gruppe	
  har	
  en	
  tovholder	
  udpeget	
  af	
  bestyrelsen	
  og	
  tilknyttet	
  
til	
  hver	
  gruppe	
  er	
  et	
  kommunalbestyrelsesmedlem,	
  så	
  grupperne	
  
har	
  direkte	
  kontakt	
  til	
  det	
  kommunalpolitiske	
  system.	
  Alle	
  
grupperne	
  har	
  tilknyttet	
  formanden	
  	
  eller	
  en	
  næstformand	
  for	
  de	
  
enkelte	
  kommunale	
  udvalg.
Er	
  man	
  interesseret	
  i	
  at	
  være	
  med	
  i	
  en	
  af	
  de	
  politiske	
  
arbejdsgrupper	
  så	
  kan	
  i	
  tilmelde	
  jer	
  hos	
  de	
  enkelte	
  tovholdere:
Børne-og	
  skolegruppen:	
  Finn	
  Jørsby,	
  telefon	
  22911720	
  e-‐mail:	
  
joersby@webspeed..dk
Miljø-og	
  teknikgruppen:	
  Dorte	
  Hildebrandt	
  telefon	
  36724993	
  e-‐
mail:	
  dortehildebrandt@hotmail.com
Kultur-og	
  Fritidgruppen:	
  Jan	
  Hylleborg	
  telefon	
  36722984	
  e-‐
mail:	
  jan_hylleborg@hotmail.com
Social-og	
  Sundhedsgruppen:	
  Kirsten	
  Ærø	
  telefon	
  36411860	
  e-‐
mail:	
  kirsten-‐=inn-‐aeroe@kabelmail.dk
Beskæftigelses-gruppen:	
  Dan	
  Larsen	
  telefon	
  36418301	
  e-‐mail:	
  
danlarsen51@gmail.dk

Husk Grundlovsdag
Efter et vellykket 1. Maj-arrangement følger nu vores
traditionelle Grundlovsfest på Rødovregård den 5. Juni
som sædvanlig fra kl. 12 – 15.
I år har vi fået formanden for 3F i Hovedstaden
Nordvest Jesper Holm til at komme som gæstetaler.
Desuden holder Morten Bødskov sin grundlovstale. I
skrivende stund ved ingen – bortset fra statsministeren
– om vi på dette tidspunkt står midt i en valgkamp.
Men i givet fald vil Grundlovsdag i år blive ekstra
aktuel.
Vi vil som sædvanlig sælge grillpølser, øl, vand, vin og
kaffe til de sædvanlige populære priser. Der vil også
være det traditionelle lotteri.
Vi har i år fået Nis P. til at underholde og få os til at
synge med.

Budgetmøde
Kommunalbestyrelsen	
  har	
  den	
  13.	
  og	
  14.	
  maj	
  holdt	
  
budgetseminar,	
  hvor	
  også	
  besparelser	
  på	
  dette	
  års	
  budget	
  
har	
  været	
  debatteret.
Derfor	
  er	
  der	
  stor	
  spænding	
  om	
  hvad	
  borgmester	
  Erik	
  
Nielsen	
  kan	
  lægge	
  frem	
  på	
  vores	
  eget	
  budgetmøde.
Det	
  holder	
  vi	
  den	
  26.	
  maj	
  på	
  Rødovregård,	
  hvor	
  partiet	
  er	
  
vært	
  ved	
  en	
  øl	
  eller	
  en	
  vand.
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