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Grundlovsfest
Kom på Rødovregård den 5. Juni kl. 12 – 15
Kl. 12.15: Tale af formandskandidat for regionen,
folketingsmedlem, Sophie Hæstorp Andersen.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Kl. 13.30: Tale af formand for Kommunernes
Landsforening, borgmester Erik Nielsen

	
  Kl. 14.30: Tale af Justitsminister Morten	
  Bødskov
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Leder

Tag skeen i den anden hånd
Kan man ikke opnå omtale i de elektroniske medier,
behøver man blot at svie sine egne til. Det seneste eksempel
på det er den tidligere DSU-formand Kristian Madsen, der i
dag er lederskribent og columnist på Politiken. Ingen
borgerlige aviser eller borgerlige politikere har svunget sig
op til at kalde vores statsminister, Helle Thorning Schmidt
for en fiasko.
Det gjorde Kristian Madsen Kristi Himmelfartsdag i
Politiken, hvor han skrev, at Helle Thorning Schmidt havde
været en fiasko som formand for EU. Han begrundede det
bl.a. med, at hun ikke tidligt nok var gået ind for den nye
franske præsident Hollandes krav om, at Europapagten skal
indeholde en vækstpakke for Europa. Han skrev, at hun
burde være gået ind i hans valgkamp og have støttet ham.
Et virkelig tåbeligt argument. Hvordan ville det have set ud,
hvis formanden EU går ind og støtter en kandidat i en
national valgkamp, mens hun samtidig som formand for
EU skal sidde og forhandle svære økonomiske problemer
for Europa med den siddende præsident. Det kan man
simpelthen ikke. Men Kristian Madsen kom selvfølgelig i
Deadline på DR2 og sikkert også i TV 2 News, selvom jeg
ikke har set det der.
Her sad Kristian Madsen og argumenterede for, at der
havde været et lignende tilfælde, hvor den svenske
statsminister Persson var med til at indvie en børnehave
under Mogens Lykketofts valgkamp.
Igen et fuldkommen tåbeligt argument. Persson var ikke
formand for EU, og der var kun denne ene begivenhed, han
deltog i. Han udtalte sig ikke om støtte til Lykketoft i
medierne. Men Kristian Madsen kom i medierne, og det var
vel hans ønske med sin artikel i Politiken. Hans optræden
har dog været så amatøragtig, at hans meninger ikke er
fulgt op nogen andre steder.
At Helle Thorning Schmidt stædigt holder fast i
forbundskansler Merkels plan med Europapagten er en
anden sag. Jeg mener, at hun bør nærme sig den nye franske
præsident Hollandes synspunkter om, at der skal mere
vækst og færre besparelser i Europapagten. Og der skal
sættes ind overfor spekulanternes finansielle aktiviteter. Jeg
ved godt, at de radikale ikke er særligt varme på den tanke.
De radikale er også dem, der går ind for, at der skal regeres
ved at lave brede forlig i Folketinget med en ny rød
regering. Ganske vist sagde Helle Thorning Schmidt det
samme under og efter valgkampen, men mon ikke det er de
radikale, som holder mest fast i det synspunkt. Derfor må
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det også have været et nederlag for Margrethe Vestager, at
hun måtte nøjes med at lave et forlig om
udligningsreformen med Enhedslisten.
Det er jo Enhedslisten, som er regeringens parlamentariske
grundlag. Og da Venstre har lagt sig i hængekøjen og ikke
vil være med til at lave nogen forlig, vil jeg mene, at
regeringen nu må belave sig på at de kommende reformer
af førtidspension, skattereform og kontanthjælpsreform skal
indgås med Enhedslisten. De har jo været
forhandlingsvenlige og fornuftige, både hvad angår
udligningsordningen og finansloven. Og at give Venstre
hånd og halsret over, hvad, de sparede milliarder ved
reformernes gennemførelse skal bruges til, ville være
hærværk. De taler jo igen om skattelettelser. Og det har vi
ikke råd til. Deres påstand om, at det får folk til at arbejde
mere, hvis skatten sættes ned, holder ikke en meter. Det er
jo bevist ved at se på, hvordan det er gået med de
skattelettelser VKO-regeringen gav under deres
regeringstid. Der er ikke kommet flere i arbejde af den
grund. Kun at de rige, der fik de største skattelettelser, blev
endnu rigere.
Vi har netop holdt et seminar ”Danmark 2032”, hvor
partimedlemmer har diskuteret og besvaret de mange
spørgsmål, der var stillet i de tre pjecer ”Danmark i
Europa”, ”Prioriteringer på velfærdsområdet” og ”Vækst og
beskæftigelse”. Jeg vil lægge svarene ud på vores
hjemmeside ”www.socrodovre.dk”, så alle interesserede
kan læse dem. Jeg synes, at der er mange gode og rigtige
svar, der viser, at vi stadigvæk er gode ”gammeldags”
socialdemokrater, som går ind for solidaritet og fællesskab,
og at det er de bredeste skuldre, som skal bære mest. Det
har været en god oplevelse. Og må forhåbentlig også vække
til eftertanke til dem, som tror, at skattelettelser,
privatisering og markedskræfterne, som skal styre vores
udvikling.
Også derfor mener jeg, at regeringen må høre mere på
Enhedslistens argumenter en på de borgerliges. Ellers
kunne vi lige så godt overlade regeringsmagten til Venstre
igen. Vi står ikke godt i meningsmålingerne, og det er fordi
folk ikke kan se den store forskel på en socialdemokratisk
ledet regering og en Venstre-ledet regering. Så min
opfordring går på at tage skeen i den anden hånd, så vil vi
få vælgerne, der ikke længere tror på os, tilbage.
Helge Møller
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Specialteam er en success
Projektet i hjemmeplejen har øget
medarbejdernes trivsel, forebygget
fysisk og psykisk nedslidning samt
stressrelateret sygefravær.
Medarbejdernes sygefravær er faldet i
projektperioden.
Specialteam i hjemmeplejen
er for borgere med brug for
særlig omsorg, og hvor
hjemmeplejen har haft svært
ved at yde den nødvendige
hjælp, fordi samarbejdet med
borgerne typisk var meget
konfliktfyldt, og dermed
meget vanskeligt for den
enkelte medarbejder i
hjemmeplejen.
Rødovres hjemmepleje
udviklede derfor projekt
specialteam og fik støtte fra
forebyggelsesfonden i to år
til projektet, som sluttede
med udgangen af 2011.
Resultaterne var så gode for
både personale og borgere, at
Social- og sundhedsudvalget
gjorde projektet permanent
sidste år.

borgere med særlige
problemer.
Forebyggelsesfonden har
støttet projektet til ansættelse
af to projektmedarbejdere, en
ergoterapeut og en
socialpædagog.
Specialteamet har fået
undervisning i psykiske
sygdomme,
Nu er projekt
adfærdsforstyrrelser,
specialteam evalueret
relationsarbejde,
Projektet havde to formål.
kommunikation,
Dels var det et trivselsprojekt konfliktløsning,
for personalet i
magtanvendelse,
hjemmeplejen, og dels skulle socialpsykiatri samt stof- og
projektet afprøvet nye
alkoholmisbrug. Hertil
metoder,
kommer supervision til
organiseringsformer og
medarbejderne hver måned.
tværfaglige
samarbejdskonstellationer
Har opfyldt sine mål
med henblik på at øge
Evalueringen viser, at
medarbejdernes trivsel,
projektet er forløbet godt og
forebygge fysisk og psykisk har opfyldt sine mål. Der er
nedslidning samt reducere
etableret et specialteam i
stressrelateret sygefravær.
hjemmeplejen til at yde
Samtidig skulle projektet
hjemmepleje til borgere med
kvalitetsudvikle plejen og
komplekse problemer. Der er
skabe bedre sammenhæng
også udviklet konkrete
og kontinuitet i indsatsen på metoder til at håndtere disse
tværs af afdelinger for

Renoveringer på
skoleområdet
Børne- og skoleudvalget har netop godkendt
to skitseforslag til renoveringer på
skoleområdet.
Der afsat 401.500 kr. til renoveringen af
gårdhaverne ud mod skolegården på Nyager
skole i forbindelse med opførelsen af
indskolingsafsnit 3. etape.
Der er også afsat 2.877.000 kr. til
renoveringen af indgangs- og udeområder,
herunder fjernelse af sveller ved indgange og
langs boldbane samt fornyelse af asfalt på
Hendriksholm Skole. Skolen skal også have
genskabt sit amfibieteater, som forsvandt, da
man tidligere fjernede gamle sveller.
Begge projekter sættes i gang i den
kommende tid og forventes færdige i løbet af
2012.

borgere i hjemmeplejen.
Projektet har tillige skabt et
bedre samarbejde på tværs af
afdelinger i kommunen, og
dermed en bedre
sammenhæng i indsatsen.
Projektet har øget
medarbejdernes trivsel,
forebygget fysisk og psykisk
nedslidning samt
stressrelateret sygefravær.
Medarbejdernes sygefravær
er faldet i projektperioden.
Evalueringen viser, at
medarbejderne ikke længere
er utrygge ved at yde hjælp
hos de borgere, der er
omfattet af hjælpen fra
specialteamet.
Projektets socialpædagogiske
tilgang og relationsarbejde
har været helt centrale
tilgange til borgerne.
Evalueringen viser, at det er
vigtigt at skabe en god
relation til borgeren, fordi
tilliden gør det muligt for
medarbejderen at give den
visiterede ydelse og skabe ro
omkring borgeren.

Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen

Kultur i
byens rum
2012
Ligesom de foregående år er
der afsat penge til
udendøraktiviteter for
borgerne i Rødovre.
Der kommer følgende
aktiviteter i år:
Sankt Hans Fest finder sted
lørdag den 23. juni på
Rådhusplænen.
Rødovre har også indgået
en kulturaftale i Region
Hovedstaden, og i den
forbindelse afvikles "Golden
Days", der er aktiviteter
med fokus på 1950'erne.
Golden Days afvikles den 7.
og 8. september.
Borgerne kan deltage i:
a.. arkitekturworkshop for
børn med kobling mellem
50'erne og i dag,
b.. blive stylet (frisure/tøj),
c.. komme til
afdansningsbal som i
50'erne,

d.. få taget sort/hvid foto
e.. se film fra 50'erne (både
dokumentar og spillefilm;
piccoline / popcorn &
sodavandssælger i bio)Der
arbejdes også med
yderligere lokale
aktiviteter:
a.. Guidet tur gennem
Henry Heerups 50'ere
b.. Svømmetur gennem
50'erne i Vestbadet
(svømmetøj, is, bademester
a'la 50'erne)
c.. Gudstjeneste i
Grøndalslund kirke som i
50'erne (indviet i 1952)
d.. Skolegang som i 50'erne
på Tinderhøj Skole
e.. Gymnasiet som i 50'erne
på Rødovre Gymnasium
f.. Åbent hus og
fællesspisning i Carlsro som
i 50'erne
Der arbejdes også med et
stort åbningsarrangement
for Besøgscenter
Vestvolden, som åbnes
fredag den 14. september.
Og i den anledning er der
masser af aktiviteter i
weekenden den 15.-16.
september.

Vejpuljen er prioriteret
Tårnvej
f.. Nyholms Allé
Der er taget asfaltprøver på de
udvalgte vejstrækninger og
vejene er undersøgt nærmere
med en visuel inspektion af
fortovene på de respektive
vejstrækninger.
Fortovene langs vejene er i en
generel god stand, og kræver
Gruppeformand Britt Jensen
kun punktvise forbedringer.
For at sikre et forsvarligt og
Vejpuljen på 5 mill. Kr. For
langtidsholdbart resultat af
2012 er prioriteret til
vejenes bærende lag er det
renovering af veje og fortove. nødvendigt at grave den
Teknisk Forvaltning har
eksisterende asfalt helt væk,
undersøgt flere vejstrækninger lave en dybere udgravning i
mhp. prioritering af, hvilke
vejkassen og bygge nye lag op
veje, der skal renoveres i 2012. i grus og asfalt.
Der er foretaget nærmere
På baggrund af
undersøgelser af følgende
undersøgelserne har teknisk
vejstrækninger:
forvaltning prioriteret at
a.. Nørregårdsvej, øst og vest
renovere vejkassen på Rødager
for Tårnvej
Allé øst for Tårnvej, udlægge
b.. Lørenskogvej
slidlag på Elvergårdsvej, samt
c.. Lucernevej
udføre revneforsegling af 20
d.. Rødager Allé, øst og vest
km veje for midlerne i
for Tårnvej
vejpuljen i 2012.
e.. Valhøjs Allé, øst og vest for

Evaluering af den
Flere ledige i fare
Sociale boliganvisning for at miste dagpengene
I 2002 nedsatte Socialudvalget et socialt
boliganvisningsudvalg, som fik kompetencen til at anvise
de boligsociale lejligheder i Rødovre. Udvalget består af
Børne- og Familiechefen og Social- og Psykiatrichefen.
Den sociale boliganvisning fungerer godt, fordi det giver
mulighed for en hurtig faglig og økonomisk prioritering
af anvisningen af de ledige sociale boliger.
Stigning på 25 pct.
Den boligsociale venteliste var med udgangen af 2011 på
196 godkendte ansøgere, en stigning på 25 i forhold til i
2010. Der er godkendt 143 personer til bolig og givet
afslag til 53. Sidste år blev der anvist 71 boliger via den
sociale boliganvisning.
Ansøgernes betalingsevne modsvarer ikke altid de
faktiske boligudgifter. Rødovre har efter forhandlinger
med boligselskaberne fået adgang til at anvise flere 1værelses lejligheder, men det løser ikke problemet alene,
da disse boliger ofte koster over 3000 kr. i månedlig
husleje.

Beskæftigelsesregionen og Rødovre jobcenter vurderer løbende
omfanget af ledige, der er i risiko for at miste dagpengene, efter
afkortningen af dagpengeperioden til to år.
Antallet af ledige, der vil være i fare for at miste dagpengeretten,
er steget fra 152 i juni 2011 til 166 i december 2011 - eller fra
15,7% til 17,3%.
Fortsat i den bedste halvdel
Trods stigningen ligger Rødovre fortsat i den bedste halvdel i
forhold til de øvrige kommuner på vestegnen, og i Rødovre er
andelen af indvandrere og efterkommere med fare for at miste
dagpengeretten også i den bedste halvdel af kommunerne på
vestegnen.
Det er primært ledige over 54 år, der udgør den største andel. I
Rødovre står 41 personer over 54 år til at miste dagpengeretten.
Jobcenteret laver et særligt aktiveringsforløb "Vejen til nye job",
hvor formålet er at finde beskæftigelse på det private
arbejdsmarked til denne gruppe ledige.

Debat

Regeringen afskaffer det
kommunale selvstyre
fremover skal straffes
individuelt for
budgetoverskridelser

Af Grethe Kujack, kbmedlem
For ca et halvt år siden
jublede vi, da
socialdemokraterne sammen
med SF vandt
folketingsvalget, og satte den
borgerlige regering på
porten.
Vi i partiet var meget aktive
under valgkampen og stod
uge efter uge på torve på
Rådhuspladsen og foran
butikker rundt om i Rødovre,
for at overbevise
befolkningen om, at de
skulle stemme på
socialdemokratiet. Og det
lykkedes.
Derfor havde vi da også
ventet os lidt bedre tider for
det kommunale selvstyre end
de betingelser, som vi havde
under den borgerlige
regering.
Men vore forventninger
bliver åbenbart ikke indfriet
For regeringens budgetlov
følger ikke alene den
borgerlige linie men den
indfører endnu strammere
regler, idet den indfører
bindende rammer for
udgifter, som så ligger fast de
kommende fire år. Hvis
kommunen overtræder disse
rammer, indføres der ikke
alene skærpende sanktioner
men endvidere automatisk
modregning i det næste års
budget. Budgetloven lægger
også op til, yderligere
sanktioner, idet man

Hvad er der tilbage
Man kan så spørge sig selv
om, hvad der så er tilbage af
det kommunale selvstyre,
hvis en kommune hverken
kan ændre på sin
skatteindtægt eller på
udgiftsniveauet. Således man
ikke kan indrette
skatteopkrævningen efter de
lokale behov.
Og man kan få den grimme
tanke, at politikerne på
Borgen er i færd med at
ødelægge det kommunale
selvstyre og at afskaffe
kommunalpolitikerne. For
først fjernede man
skatteopkrævningen fra
kommunerne, nu fjerner man
beregning og udbetaling af
folkepensionen, Og så
lægger man snærende bånd
med budgetloven. Således det
bliver meget vanskeligt, at
føre egentlig politik. Måske
skal kommunen i en ikke alt
for fjern fremtid udelukkes
administreres af
embedsmænd?
Jeg er bange for, at den nye
budgetlov vil reducere
velfærden og serviceniveauet væsentligt. Idet den
nye budgetlov vil kræve
endnu flere nedskæringer i de
offentlige budgetter end den
borgerlige regering krævede.
Når man ikke kan ændre på
budgettet selv om der
kommer uventede store priseller lønstigninger.
Man kan forestille sig at også
Rødovre kan komme i
vanskeligheder når
handlefriheden lænkes.
Måske bliver vi også nødt til
at opbygge en større reserve
end det er nødvendigt i dag.

Og det vil ske på
bekostning af service og
velfærd.
Der er nemlig ikke andre
steder at skaffe den
fornødne kapital end ved
at spare på velfærden.
Stigende behov
for service
Samtidig er der et stigende
behov for service, det gælder
både stigningen af ældre over
8o år, som kræver mere pleje
og flere hjælpemidler . Der
bliver langt flere børn, der
kræver særbehandling,
ligesom der er en stigning i
antallet af langtidssyge og
arbejdsløse.
Kort sagt der er en række ting
der kræver flere penge. Men
det kan man ikke gøre med
de rammer, som regeringen
lægger.
Det stigende pres på udgifter
i kommunen sammenlignet
med budgetloven og dermed
med den bebudede 0 vækst i
de kommende år hænger slet
ikke sammen, og vil skabe
store vanskeligheder rundt
om i kommunerne.
Det vil derfor formentlig på
landsplan betyde, at man skal
af med fra 6.000 til 8.000
stillinger, det vil også ramme
Rødovre, med
serviceforringelser til følge.
En konsekvens af
finanspagten
Det var ikke hvad vi havde
forventet os af en socialistisk
regering, som
udelukkende giver udtryk
for mistillid til, at
kommunerne er i stand til at
overholde deres budgetter
hvad de ellers har gjort de
seneste år.
Man kan se de kommende
forringelser på
serviceområdet i forlængelse
af den finanspagt som en del
af EU-landene har
underskrevet. da den stiller
større krav til den nationale
lovgivning med meget

snævre rammer for de enkelte
landes underskud.
Finanspagten handler om, at
stramme den økonomiske
politik i EU-landene og at
begrænse de tilsluttende
landes økonomiske
selvstændighed, derfor er
den danske budgetlov en
konsekvens af finanspagten
En konsekvens af denne
finanspagt er, at den vil
medføre kraftige
nedskæringer i velfærden i
hele Europa, og det vil ikke
alene ramme de arbejdsløse
og de syge, men det har
allerede også konsekvens for
den del af den arbejdende
befolkning, der er på lave
lønninger.
Rundt om i Europa ser man
en stadig stigende
fattigdomsgørelse, der vil
have store konsekvenser for
befolkningerne.
Der skal gøres
noget nu
I øjeblikket ser vi, at den
fattigdom, der blev skabt
under den borgerlige
regering i Danmark er
stigende. Velfærden har været
under stærkt pres, og dette
pres fortsætter åbenbart med
den socialdemokratiske
regering. Vi ser et stort antal
unge, der stadig ikke kan få
en læreplads, vi ser stigende
ungdomsledighed, vi ser
mange, der vil falde for
grænsen for dagpenge her
sidst på året, og hvor en del
vil stå uden forsørgelse. Vi ser
folkepensionister der ikke
kan få folkepensionen til at
slå til. Vi ser et stigende antal
mennesker der sættes på
gaden. O.s.v.
Så forventningen til, at
socialdemokratiet vil løse alle
disse problemer er stor.
Der skal gøres noget nu. Og
der skal skabes tillid i
befolkningen. Det skaber vore
folketingspolitikere ikke, med
alle deres mere eller mindre
konkrete udmeldinger.

1.maj-fest

Fuldt hus til 1. Maj
Der var igen fuldt hus i Loen på Rødovregård, da vi fejrede 1. maj. Hvor vi de senere år, bortset fra besøget af Helle
Thorning Schmidt, har måttet nøjes med to talere, vores folketingsmedlem Morten Bødskov og borgmester Erik Nielsen, så
havde vi i år besøg at vores nye DSU-formand, Mette Foss Andersen.
Mette afleverede en meget flot tale, hvor hun koncentrerede sig om den store ungdomsarbejdsløshed. Morten Bødskov
talte om, hvor godt det var, at vi ikke mere havde en VKO-regering. Nu skal vi gøre tingene på en helt anden måde, sagde
han.
Erik Nielsen var også glad for, at vi har fået en ny regering, men slog fast, at vi stadigvæk ville få en stram styring af de
kommunale finanser.
Og så var der som sædvanlig musikalsk underholdning med fællessang af ”De gode mænd”.
Her en række fotos fra 1. Maj-festen, fotograferet af Finn Gade Ærø.

Danmark 2032
hvor partiet bør bevæge sig
hen.
Efter en velfortjent frokost
blev der opsamlet i plenum,
30 medlemmer havde tid og og beskæftigelse”. Heldigvis hvor hver af grupperne
lyst til at deltage i partiets
passede de fremmødtes
fortalte, hvad de var kommet
2032-seminar i Loen på
interesser til, at vi fik tre lige med af svar.
Rødovregård lørdag den 12. store grupper.
Gruppernes forskellige svar
Maj.
De fik så hele formiddagen
var listet op på sedler med
Deltagerne, hvoraf der var
til at besvare de mange
forskellige udsagn, som blev
flere nye medlemmer, blev
spørgsmål, der var remset op hæftet op på tavler for hver
delt op i tre grupper, som
i de tre pjecer, og man kom
gruppe.
skulle diskutere ”Danmark i langt omkring. Der var
Sedlerne samlede formanden
Europa”, ”prioriteringer på
virkelig muligheder for at
ind for at skrive udsagnene
velfærdsområdet” og ”vækst komme til at tale politik, og
sammen til Rødovres svar på

Succesfuldt seminar

”Danmark 2032”. Svarene
skal indgå i et udkast til et
visionspapir, som senere skal
godkendes på kongressen til
september.
Vi får et udkast tilsendt, når
alle svar fra hele landet, er
bearbejdet af et udvalg
nedsat af hovedbestyrelsen.
Det får vi sidst i august, hvor
vi så kan indsende
ændringsforslag. Her nogle
fotos fra seminaret, taget af
Finn Gade Ærø.

EU-politik

EU styrker indsats mod terrorisme
Den styrkede indsats handler også om
at sætte ind over for terroristernes
virkemidler. I Danmark har vi allerede
en restriktiv lovgivning, når det gælder
privates adgang til kemikalier, der kan
anvendes til at fremstille sprængstoffer
(Passenger Name Records).
Formålet er at kunne
anvende oplysninger til
effektivt at kunne forebygge
Terrorisme udgør desværre og efterforske terrorisme og
fortsat en alvorlig trussel
alvorlige forbrydelser som fx
mod sikkerheden i Europa. menneske- og
Det må vi erkende. Vi skal
narkosmugling. Med
ikke gå rundt i frygt til
samarbejdet indføres
hverdag over muligheden
ensartede regler for
for et terrorangreb, men vi
databeskyttelse, så der sikres
skal på den anden side være et fælles højt niveau i hele
bevidste om, hvilke trusler
EU. Danmark er ikke
vi er omgivet af. Kun på den omfattet af de nye regler,
måde kan vi sikre os bedst
fordi vi har retsforbeholdet.
muligt.
Det er jeg naturligvis
Kampen mod terrorisme er ærgerlig over, fordi vi
naturligvis i høj grad en
dermed risikerer at spille os
tværnational opgave, hvor
et vigtigt redskab af hænde,
EU kan spille en vigtig rolle. når vi skal opklare alvorlige
Derfor har vi under det
forbrydelser.
danske EU-formandskab
Den styrkede indsats
arbejdet for at styrke
handler også om at sætte ind
indsatsen mod terror, og vi over for terroristernes
har allerede nu opnået en
virkemidler. I Danmark har
række positive resultater.
vi allerede en restriktiv
Der er tale om en
lovgivning, når det gælder
helhedsorienteret og
privates adgang til
sammenhængende indsats, kemikalier, der kan
der har fokus på effektive
anvendes til at fremstille
efterforskningsredskaber,
sprængstoffer. Disse
styrket indsats mod
kemikalier kan fx være let
terroristernes virkemidler
tilgængelige
samt styrket fokus på
gødningsprodukter, der ofte
forebyggelse af
er set anvendt ved
radikalisering og på
terrorangreb.
soloterrorister.

Af Morten Bødskov
Justitsminister

om at styrke kontrollen med
disse stoffer på dagsordnen.
Forslaget handler om at
indføre et forbud for
privatpersoner mod at
besidde en lang række
kemiske stoffer, der kan
anvendes til hjemmelavede
sprængstoffer. Private, der
har et lovligt formål, fx
landmænd, kan få lov at
besidde stofferne via en
licensordning. Der er nu
opbakning blandt EUlandene til at gå videre med
forslaget.
Hvis vi effektivt vil
bekæmpe terrorisme må vi
også gøre mere for at
forebygge, at nogle
mennesker bliver så
radikaliserede og ekstreme,
at de ender med at foretage
så modbydelige handlinger,
som et terrorangreb er. I EU
har vi derfor besluttet, at
landene skal blive langt
bedre til at dele erfaringer og
metoder i arbejdet med
afradikalisering og
forebyggelse af terrorisme.

Skal udvikle
særlige redskaber
Vi skal bl.a. have udviklet
særlige redskaber med
henblik på at indgå i
målrettet dialog med
personer, der er tilknyttet
radikale miljøer.
Jeg synes, at de konkrete
resultater meget klart viser,
hvorfor det er vigtigt, at
Danmark deltager fuldt ud i
samarbejdet på europæisk
plan på det retlige område.
Det giver meget lidt mening,
Vil styrke kontrollen
at vi ikke kan være fuldt ud
Har skabt enighed
Det hjælper dog ikke meget,
med i samarbejdet om at
Vi har på det seneste
at Danmark har en restriktiv
bekæmpe terrorisme og
rådsmødet skabt enighed
lovgivning, hvis man kan
om en model til udveksling tage til et andet EU-land og alvorlig kriminalitet.
af passageroplysninger på
købe det for efterfølgende at
tværs af landene. Der er tale indføre det i Danmark.
om det såkaldte PNR-system Derfor har jeg sat et forslag

Smånyt

Se ind på vores
Facebook-side
To af vore nye medlemmer, Peter Folmer Posgaard og Rick Patton har oprettet partiets egen side på Facebook, med
navnet ”facebook.com/socialdemokraterneirodovre”. Her kan man se noget om vore arrangementer, komme med
kommentarer m.v.
Kik ind på den og kommenter den.

Redegørelse fra det
nye integrationsråd
Kommunalbestyrelsen har netop behandlet første redegørelse fra det nye integrationsråds første år. Redegørelsen
beskriver rådets arrangementer i 2011 samt samarbejdet med foreninger og kommunen.
Integrationsrådet i Rødovre er nyudpeget i 2011 og holdt umiddelbart herefter et arbejdsseminar, hvor rådet fastlagde en
række indsatser i årene frem.
Rådet har valgt at sætte fokus på: Det sociale liv i Rødovre, børn og unge, netværk og synlighed for rådet samt
arbejdsmarked i Rødovre.
De nye integrationsråd er meget aktivt og redegørelsen vidner om et stort engagement og mange ambitioner for
integrationsarbejdet.

Erik Nielsen ny KL-formand
Vores dygtige borgmester Erik Nielsen har i flere år været
medlem af Kommunernes Landsforenings, KL, bestyrelse
og formandskab. Nu er hans arbejde inden for
organisationen nået sit højdepunkt.
På grund af borgmester Jan Trøjborgs pludselige død stod
KL uden formand. Der var mange interessenter, som
baksede med nye løsninger, men den socialdemokratiske
gruppe i KL indstillede Erik Nielsen som ny formand, og
det blev han.
Vores lille kommune han nu bryste sig af at have både en
Justitsminister og formanden for alle landets kommuner.
Når Erik Nielsen nu er blev formand for KL, bliver der lidt
mindre tid til det administrative arbejde i Rødovre
Kommune, men Erik bliver aflastet bl.a. ved at
udvalgsformændene får ansvaret for at gennemgå forslag til dagsordenpunkter med de respektive ledere af
forvaltningerne.

Meld jer til vores
politiske grupper
Som bekendt har vi nu i flere 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 finder 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-finn-aeroe@kabelmail.dk

Aktiviteter

Aktivitetskalender:
Den 21. Maj kl. 18 gruppe-og FU-møde på rådhuset
Den 23. Maj kl. 19 Teknik og miljøgruppen hos Steen Skriver
Rasmussen, Kærdals Alle 5
Den 28. Maj kl. 19: Bestyrelsesmøde I partilokalerne Gunnekær
70
Den 30. Maj kl. 19 Budgetmøde med Erik Nielsen I
partilokalerne, Gunnekær 70
Den 2. Juni kl. 11-13 Torvemøde ved rådhuspladsen
Den 2. juni kl. 10-11.30: Medlemsmøde med Justitsminister
Morten Bødskov på Cafe Palermo
Den 5. juni kl. 12 - 15 Grundlovsfest på Rødovregård
Den 9. Juni kl. 11-13 Torvemøde ved Fakta i Bybjerget
Den 11. Juni kl. 18 Gruppe-og Fu-møde på rådhuset
Den 14. Juni kl. 18: Kulturgruppen på Heerup Museet
Den 18. Juni kl. 19: Bestyrelsesmøde I partilokalerne Gunnekær
70
Den 20.juni kl. 19 – 21: Social og sundhedsgruppen hos Kirsten
Ærø, Espely 7
Den 23. Juni kl. 11-13 Torvemøde ved rådhuspladsen.
Den 20. August kl. 18 Gruppe-og FU-møde på rådhuset
Den	
  27.	
  August	
  kl.	
  19	
  Bestyrelsesmøde	
  i	
  Gunnekær	
  70
Den	
  30.	
  August	
  kl.	
  19	
  Budgetmøde	
  	
  med	
  Erik	
  Nielsen	
  på	
  
Rødovregård

Budgetmøder
Så skal vi til det igen. Diskutere budgetter. I første omgang skal vi
have en orientering af borgmester Erik Nielsen om, hvordan
økonomien ser ud p.t. Det sker den 30. Maj kl. 19 i partilokalerne i
Gunnekær 70.
Borgmesteren vil her forelægge det sparekatalog – sådan er det
hver gang – som forvaltningen har fremlagt. Det er her
medlemmerne kommer ind, nemlig for at anbefale, hvad der ikke
skal spares på i det budgetforslag, der skal fremsættes til junis
kommunalbestyrelsesmøde.
Den 30. August kl. 19 har vi endnu et budgetmøde, hvor Erik
Nielsen gennemgår budgetforslaget, og hvor medlemmerne kan
give udtryk for, hvad de mener om budgettet, der	
  skal	
  vedtages	
  i	
  
september.
Det	
  er	
  medlemsmøder,	
  hvor	
  alle	
  medlemmer	
  er	
  velkomne.

ARF fylder 80 år
Rødovres afdeling af Arbejderenes Radio-og Fjernsynsklub
fejrer den 9. Juni sin 80 års fødsselsdag.
Festlighederne finder sted i Hestestalden på Rødovregård, hvor
der holdes reception fra kl. 13 – 15.
Om aftenen holder afdelingen middag for alle medlemmer med
ledsager og gæster kl. 18 i Kostalden. Her vil der som
sædvanlig blive serveret en dejlig middag med tilhørende
drikkevarer. Derefter kaffe eller te med kage og en cognac.
Deltagerne betaler herfor 150 kr., som betales ved indgangen.
Sidste tilmelding til middagen er den 29. Maj.
Der	
  sluttes	
  af	
  med	
  en	
  gang	
  Bingo

Besøg på Heerup Museet
Kulturgruppen har den 14. Juni kl. 18 lavet et
arrangement i Heerup Museet på Rødovregård, hvor
museumsleder Anni Lave Nielsen vil vise rundt og
fortælle om Heerups værker. Bag efter taler man om
den kulturelle politiske status i kommunen.
Tilmelding til AOF, Rødovre på telefon 36481599 eller
på mail kontor@aof-rodovre.dk, Alle er velkomne.

Mød Morten på Cafe Palermo
Som bekendt har Danmark formandsskabet i Eu det
første halve år af 2012. Det har forhindret vores
folketingsmedlem, nu Justitsminister, Morten Bødskov
i at være i Rødovre og Herlev så ofte, som han plejer.
Derfor besluttede kredsbestyrelsen at kompensere for
det ved at lave nogle medlemsmøder. Vi holdt et i
januar og Herlev har holdt to i februar og i april.
Nu holder vi et i Rødovre.
Det bliver ligesom i januar på Cafe Palermo lørdag den
2. juni fra kl. 10 - 11.30. Når det ikke er til kl. 12, er det
fordi Morten også skal til torvemøde på
Rådhuspladsen.
Den 27. September:
Redaktionsplan
Deadline
Den 16. August:
Den 1. Oktober til
Redaktionsmøde
Den 16. August: Deadline trykning
15. November kl. 19:
Den 27. August til
Redaktionsmøde
trykning
Den 20. September kl. 19: Den 22. November:
Deadline
Redaktionsmøde

Adresseliste
Formand:
Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre,
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
*Næstformand: Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th .
3641 8301 / danlarsen51@.gmail.com
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Bruno S. Borch / Pilemosevej 10 bsb@live.dk
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Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
*Kåre Petersen, Grønlunds Alle 12
51180288 / corepetersen@hotmail.com

Social&ældregruppen:
Kærsten Ærø, Espely 7, 36411860, kirsten-finnaeroe@kabelmail.dk

*Sekretær:Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com

Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekkær 70 Hjemmeside: www.socrodovre.dk

Aktivitetsformand: Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2010: Erik
2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Nielsen, Kirkesvinget 6, 3637 7001 / erik.nielsen@e* betyder, at de er på valg i 2013
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Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150, 3672 0436 /
Bestyrelsesmedlemmer:
britt.jensen@e-posthus.dk
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3 20581168/
Flemming Lunde Østergaard Hansen, Auroravej 21 C,
doritsvendsen@gmail.com
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
*John Hedegaard, Lucernevej 112, 3641 2928 /
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv., .
johnhedegaard@mail.dk
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
*Dler Colnadar. Maglekær 10, 1.
Grethe Kujack, Valhøjs Alle 133 A, 3670 7448 /
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Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
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posthus.dk
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posthus.dk
*Dorte Hildebrandt, Nyskiftevej 19 3672 4993 /
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984
dortehildebrandt@hotmail.com
bh@e-posthus.dk
*På valg i 2013
Michel Berg, Rødovre Parkvej 150, 2063 6360 / mb@epossthus.dk
Bestyrelsessuppleanter:
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 36411181/
Pia Larsen, Engdiget 9, 2. tv., 22452979,
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Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/ lenedue@eLennart Ramstrup, Lucernestien 21, 26740898,
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Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
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per.biener@gmail.com
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Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk
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Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36, 3670 4836 /
Folketingsmedlem:
kogust@mail.tele.dk
Morten Bødskov, Egilsgade 17, 5. 2300 Kbh. S
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv, 40949534 /
72268400 / mbs@jm.dk
elprepsig@yahoo.dk
DUI Rødovre: Gunnekær 70, Lis Olesen, Jyllingevej 177,
Margit Grenaae, Espely 20, 60663826 /
3670 0603 / ehmke@it.dk
margit.grenaa@gmail.com
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