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Vores tillidsmand tidligere formand for Socialdemokratiet og statsminister Anker Jørgensen fik et
flot farvel i Grundtvigs kirken. En meget smuk faneborg fra partier og fagbevægelse rammede
hele gaden ind til kirkens døre ind. Vi fra Rødovre var også med. Indsat i det store billede
Flemming Bertelsen med Rødovres fane, som han under den lange højtidelighed stod med,
sammen med Dan Larsen, Bjarne Sander Andersen og Pia Hess Larsen.

Vellykket 1. maj
Mange var mødt op,
87 personer, da partiet
fejrede 1. maj i Loen
på Rødovregård.
Her bæres fanerne ind
til sidste vers af “Når
jeg ser et rødt flag
smælde”.
Læs reportagen og
referat af de tre taler
på side 8.

Leder

Det gælder om at få og beholde magten
Når man vil have noget gennemført i politik, så
betyder det ikke noget, hvor stort ens parti er,
blot man kan finde 90 mandater, som vil støtte
en. Man kan ikke få alt igennem, men rigtigt
meget. Det kan man se med den lille Venstreregering, som vi snart har haft et år.
Den regering har sammen med vennerne i blå
blok skruet tingene tilbage til tiden før den
socialdemokratisk ledede regering.
Den har indført et såkaldt moderne
kontanthjælpsloft, som har gjort fattige
mennesker endnu fattigere. Den har skåret ned
på udgifterne til forskning, en af de ting,
Danmark skel leve af i fremtiden. Den vil, men
har endnu ikke skåret i boligydelsen til
pensionister og beboere på plejehjem, Men det
står i Finansloven, og selvom løftebryderne fra
Dansk Folkeparti har udsat pinen, så garanterer
jeg, at forslaget bliver vedtaget her til sommer.
Regeringen har svigtet miljøet ved at få
vedtaget en landbrugspakke, selvom de
konservative var imod, hvilket kostede en
minister. Men vedtaget blev pakken.
Regeringen har også foreslået, at man skal have
karakteren 4 i dansk og matematik for at
komme i gymnasiet. Det vil berøve mange unge
på Vestegnen muligheden for at få en
studentereksamen. Og samtidig har regeringen
skåret på uddannelsesmidlerne til
universiteterne og gymnasierne..
Venstre-regeringen har også i Finansloven for
de næste tre år - håber der ikke går så lang tid
før regeringen må gå af - fået vedtaget et
omprioriteringsbidrag fra kommunerne på i alt
7 mia. kr..

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

Det vil koste Rødovre 19 mia. om året, hvis det
bliver til virkelighed. Nu siger regeringen, aat
pengene skal gå tilbage til kommunerne, men
pengene skal øremærkes. Så på den måde er det
umuligt at lave budgetter for de kommende år.
Samtidig har regeringen lempet på
indregistrerigen af store biler, som kun gavner
dem, som i forvejen har råd til at købe den slags
biler. De har gennemført bolig/job-ordningen
som koster millioner, men giver meget få nye
arbejdspladser.
Og hvad skal alle disse besparelser gå til. De
skal gå til skattelettelser.
Derfor er det så vigtigt at have
regeringsmagten. Her sidder man med hele
embedsapparatet, og har dermed initiativet til
at komme med nye lovforslag. Og kan få dem
vedtaget med 90 mandater. Mange vil sige, at
man ikke skal gå med på alt for at få magten.
Jeg siger, at det vigtigste er at få og holde på
magten. Tænk på hvad der er sket med vores
velfærdsstat, hvergang de blå har vundet
regeringsmagten.
Når de blå, Dansk Folkeforførerparti, specielt så
oven i købet løber fra forlig, de har indgået
under en socialdemokratisk regering, fordi der
er kommet en blå regering, så er det om at få
arbejdstøjet på, så vi igen kan få en
socialdemokratisk ledet regering.
Helge Møller
Foamand
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Udsattepolitik og udsatteråd
En god kommune skal
kendes på, hvordan den
behandler sine aller
svageste – og i Rødovre
har det i adskillige år
været vores rettesnor i
den socialdemokratiske
gruppe. Vi har altid
insisteret på at vi i
Rødovre har råd til at
behandle vores udsatte
borgere ordentligt – de
borgere, som ikke har
fået en uddannelse, er
hjemløs, stofmisbrugere,
psykisk sårbar m.fl.Og
vores indsats for en god
velfærd resulterede i, at
Socialpædagogernes
Landsforeningen (SL)
udnævnte Rødovre til
Danmark mester i Social
indsats. Det skete sidste
år, da vi modtog prisen
for bedste kommune
inden for
handicapområdet, det

specialiserede
voksenområde og det
specialiserede
børneområde. En pris vi
var meget stolte over at
modtage og samtidig
ydmyg overfor. Det blev
slået fast med
syvtommer søm – hvad
vi egentlig godt vidste –
at vi har en rigtig god
socialpolitik og vi kerer
os om de allersvageste i
Rødovre.
Mange interviews
Det er også baggrunden
for, at vi nu fortsætter
vores arbejde ved at
godkende en politik for
vores udsatte borgere. Vi
har arbejdet det seneste
år med at udvikle den
rigtige politik for vores
udsatte borgere.

Som forberedelse til
politikken er der
gennemført mange
interviews med
forskellige interessenter
bl.a. borgere der er eller
har været udsat og
forskellige medarbejdere
inden for området og
eksperter bl.a. Lisbeth
Zornig, der jo bor i
Rødovre. Og resultatet
viser en generel
tilfredshed med
indsatsen på mange
områder.
Vores vision for udsatte
politikken er, at I
Rødovre Kommune er
der plads til alle - også
dem på kanten af
samfundet. Og for at
komme nærmere
visionen har vi opstillet
fem overordnede
strategimål:

•Vi forebygger, at
mennesker bliver socialt
udsatte
•Vi finder løsninger
sammen med borgeren
•Alle har en tryg base/
bolig
•Alle har en meningsfuld
beskæftigelse
•Alle har et godt og
sundt liv
Der er kommet mange
gode høringssvar, som vi
har indarbejdet – især i
den årlige handleplan
som kommer for at følge
udsatte politikken tæt.
I forbindelse med
vedtagelse af udsatte
politikken har vi også
besluttet, at vi opretter et
udsatteråd – det vil være
en af de første synlige
initiativer af udsatte
politikken.

Fortvej skal have et løft
Vores skoleveje er nogle af de mest
sårbare veje i kommunen. Det er
her vores børn for første gang
stifter bekendtskab med trafikkens
regler og gerne skulle komme
sikkert i skole. Derfor har det også
været vigtigt for
Socialdemokraterne at sikre vores
skoleveje på den bedste måde.

I denne omgang er vi kommet til
Fortvej, hvor både skole og
forældre længe har ønsket en
bedre løsning. Det har været vores
udgangspunkt at skabe en vej som
opdeler trafikken i bilist, cyklister
og gående. Vi har haft en flot
demokratisk proces med
skitseforslag, nabohøringer og nu
det endelige projekt.
Fortvej er ikke et let projekt.
Der er mange hensyn at tage, hvor
skolebørns behov har stået øverst
på listen.

Men vi har også kigget grundigt
efter om der kunne komme
parkeringspladser i områder, sikre
ubetinget vigepligt fra sidevejene
og hvordan vejes forløb i øvrigt
kom til at se ud.
Den nye løsning skal gerne sikre
en skolevej, hvor det er tydeligt
hvor de forskellige trafikanter kan
bevæge sig og sikre en afklaring af
parkeringsmulighederne i
området. Vi ser frem til at vejen
bliver ændret i en mere
trafiksikker retning.
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Integration af flygtninge
sker med anstændighed
Kommunalbestyrelsen
har vedtaget en
overordnet koordinering
af flygtningeindsatsen,
som ligger i Jobcenteret –
i år skal Rødovre
modtage 31 flygtningen
og det er forventningen,
at hver flygtning vil få
familiesammenføring

Derved sikres det, at det
kan fungere som et
egentligt
modtagelsesteam, der
sikrer overblik,
Det var et flot
planlægning og
arrangement, hvor mange koordinering både
borgere deltog og sagde
mellem kommunens
velkommen til Rødovre
forskellige
med flotte dannebrogsflag myndighedsområder og
– hvis integrationen skal
med eksterne aktører.
lykkedes skal vi sikre
Modtagelsesteamet skal
ordentlig behandling af
bidrage til at sikre én
vores nye borgere –
indgang til Rødovre
anstændighed skal være
Kommune for de ny

Der var mange mennesker på rådhuspladsen for at sige goddag til de nye
flygtninge, som er kommet til Rødovre.
svarende til 1,2 person.
Derfor skal vi sikre en
god integration, der
medvirker til, at vores
nye borgere hurtigt bliver
Rødovreborgere med alt,
hvad der hører til af
arbejde, bolig, fritidsliv,
sprog m.m.
30. marts holdt Rødovre
kommune i samarbejde
med Lokal Nyt
’velkommen til Rødovre’
et arrangement for de
modtagne flygtninge i
Rødovre.

det gennemgående tema i
vores
integrationsindsats.Næste
vigtige element er at få
opgaverne med
modtagelse af flygtning
og deres familier fastlagt i
Jobcenteret og derfor har
Beskæftigelsesudvalget
netop behandlet en sag,
hvor det tidligere
integrationsteam ændres
til et modtageteam og
opnormeres fra 3 til 5
medarbejdere.

ankomne flygtninge og
til, at en større andel end
hidtil lærer dansk og
kommer i uddannelse
eller arbejde.
Modtagelsesteamet skal
være tovholdere på
flygtningesagerne.
Varetage dialogen med
Udlændingestyrelsen og
asylcentrene, hjælpe med
indkvartering, vise rundt
i lokalområdet, planlægge
møder med de relevante
myndighedsområder og
øvrige aktører om
oprettelse af cpr.nr,
sygesikring, skattekort,
bankkonto, Nem.Id,

digital post samt
opskrivning på boligliste
og ansøgning om
integrationsydelse. Der
skal laves en
integrationskontrakt
mellem flygtningen og
kommunen om
beskæftigelsesmål,
danskundervisning og
aktiviteter i den
forbindelse. Teamet har
også de administrative
opgaver i forbindelse
med
familiesammenføring.
Flygtningekoordinerende gruppe
Der etableres også en
flygtningekoordinerende
gruppe med
ledelsesrepræsentanter
fra Jobcentret, Social- og
Psykiatriafdelingen,
Borgerservice samt SocialSundhedsforvaltningens
ledelsessekretariat.
Den flygtningekoordinerende gruppe
mødes løbende for at
kigge på antal flygtninge
og familiesammenførte til
flygtninge og indsatserne
for målgruppen. Gruppen
skal sikre et flow i
sagerne samt koordinere
med de øvrige
forvaltninger. Den
flygtningekoordinerende
gruppe udarbejder årligt
en redegørelse om
integrationsindsatsen til
kommunalbestyrelsen.
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Skolerne ombygges og renoveres
Gennem adskillige år har vi i Rødovre kommunalbestyrelse prioriteret mange renoveringsprojekter og
ombygninger af vores folkeskoler og i budget 2016 har vi også afsat midler til ombygninger og renoveringer.
I den seneste tid har vi frigivet anlægsbevillinger fra budgettet.
På anlægsbudgettet i 2016 er der afsat 12. mio. kr. til renovering af taget, herunder bedre udnyttelse af arealet
på tagetagen på Islev skoles hovedbygning.
Tagkonstruktionen på hovedbygningen på Islev Skole er i ringe forfatning med omfattende skader i tagetagen
fra fugt og skimmelsvamp. Og tagetagen udnyttes ikke fuldt ud på grund af den lave taghældning.
Ved totaludskiftning af taget kan det udnyttede areal udvides fra ca. 800m2 til ca. 1.200 m2. Den nye tagetage
skal indrettes med et nyt samlet tidssvarende udskolingsafsnit. Vi regner med at det nye udskolingsafsnit kan
tages i brug i august 2017.
Vi har også afsat 1,1 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2016 til indretning af holdlokaler på Rødovre Skole. I
Rødovre Skoles helhedsplan for skoleudbygning er der medtaget indretning af holdlokaler, da skolen mangler
plads til værkstedsaktiviteter og holdarbejde. Vi regner med, at de nye holdlokaler kan tages i brug i august
2016.

Spændende nyt: Kunst i Rødovre
I forbindelse med Rødovre centrums 50 års fødselsdag har centeret taget initiativ til et anderledes kunstprojekt
i Rødovre. Kommunen er gået med i et projekt om spektakulært eventyr malet på 5 udvalgte steder i Rødovre.
Kunsten er lokale historier om lokale personligheder, oplevelser og begivenheder, der skal males på gavle 5
steder i kommunen. Og meningen er, at mens man ser kunsten, kan man downloade fortællingen om ’den
grimme ælling og høre ny komponeret musik, der passer til.
Kunsten laves af den verdenskendte 3D maler Tasso og det er Nikolai Lie Kaas, der oplæser fortællinger.
Der bliver males på følgende områder:
1)Amfiteatret ved Rødovre Centrum - midlertidigt (4. juni - 31. oktober)
2)Tunnelen under Tårnvej - permanent (3-4 år)
3)Daginstitutionen Skanderup - permanent (3-4 år)
4)Vandtårnets øverste del - midlertidigt (4. juni - 31. oktober)
5)Gavlen på Heerup Museum - midlertidigt (4. juni - 31. oktober)
Projektet koster knapt ½ mio.kr. og finansieres af Rødovre Centrum og Rødovre kommune i fællesskab og de
kommunale kroner tages fra midlerne fra kunst og forskønnelse af byen - fra vores budget 2016.

Letbanestation skal navngives
Planlægningen af den nye letbane er godt i gang – herunder også navngivningen af de mange nye stationer –
en af stationerne kommer til at ligge i Rødovre – nærmere bestemt i Islev – den hidtidige arbejdstitel på
stationen er Islevbro. Men det er kun en arbejdstitel – nu skal det rigtige navn fastlægges.
Det er ikke en lille opgave at fastlægge de endelige navne – men det er vigtigt det sker nu, så alle kan
begynde at benytte det endelige navn.
Teknik- og miljøudvalget har derfor besluttet, at der udskrives en navnekonkurrence for navngivning af
stationen. Præmien er 3 flasker vin for det bedste forslag.
Konkurrencen offentliggøres på hjemmesiden, i Magasinet "Sammen om Rødovre" og Rødovre Lokalnyt.
Teknisk Forvaltning vil gennemgå de indkomne forslag og indstille det bedste navn til politisk beslutning.
Herefter skal forslag til stationsnavne behandles i bestyrelsen i Hovedstadens Letbane.
Når bestyrelsen har behandlet navnene sendes de i høring hos de øvrige trafikselskaber, og i sidste ende i
Stednavneudvalget og Kulturministeriet.

Borgerligt angreb på Rødovre og letbanen
Konsekvensen er usikkerhed om
investeringer, øget kommunale udgifter
til projektet og splid i forligskredsen om
vigtige anlægsprojekter

en person, der mener at
have nye tal, som viser at
letbaneprojektet bliver
meget dyrere end antaget.
Problemet for den
pågældende er blot, at
COWI, som står for
Af Morten Bødskov,
beregningerne, pander
Rødovres
Gambler med letbanen
ham fuldstændig ned. De
folketingsmedlem
Det er dét de borgerlige
ser intet grundlag for at
Jeg husker stadig det
nu gambler med, når de
ændre deres beregninger
møde, hvor jeg som
sår tvivl om letbanens
af holdbarheden i
partiets finansordfører og fremtid.
gruppeformand Carsten
Aftalen om letbanen blev projektet. En i sandhed
Hansen med daværende
til i 2010 i en samlet aftale uhyre pinlig omgang for
den pågældende, og for
finansminister Lars Løkke til næsten 100 mia. kr.,
Rasmussen aftalte, at den som strækker sig frem til de borgerlige politikere,
der har brugt ham som
i mange år ønsket letbane 2020. Det var den aftale
sandhedsvidne for kravet
i Ring 3 skulle blive
jeg, Løkke og Carsten
om nye beregninger,
virkelighed. Politik er
Hansen bandt sløjfen på
samråd og spørgsmål.
spændende. Men politik
ved Løkkes kaffebord i
er først og fremmest
finansministeriet. Aftaler Desværre synes Venstreresultater. Resultater der
om infrastruktur er svære. minister Hans Christian
Schmidt ikke påvirket af
forandrer, og som hænger Der er mange
COWIs (som ministeriet
samen med ens politiske
lokalinteresser på spil.
SELV har sat på opgaven)
ståsted.
Derfor er aftaler – og et
argumenter mod de
Letbanen er mit – indtil
forlig – som dette af
fremførte beregninger.
nu – største politiske
særlig stor betydning.
Han vil have alt belyst,
resultat. Samlet set vil
Jeg troede, at de
selv om alt allerede er
letbanen være det største borgerlige mente, at en
løft af den kollektive
aftale var en aftale. Og jeg belyst. Konsekvensen er
trafik i Københavns
er decideret rystet over, at usikkerhed om
investeringer, øget
Omegn siden anlæg af S- de nu skaber usikkerhed
kommunale udgifter til
togsbanen. Det er selvsagt om projektet. De
projektet og splid i
meget vigtigt. Men
borgerlige, med
forligskredsen om vigtige
letbanen er mere. Den er
undtagelse af de
anlægsprojekter.
det største enkeltstående daværende valgte
vækstboost til Omegnen i konservative, har altid
Syret begrundelse
mange mange år.
været imod letbanen. De
For Rødovres
vil hellere have asfalt, og Ministerens ageren er i sig
vedkommende byder
flere af dem har ikke den selv syret. Men endnu
mere syret er den
letbanen på en enkelt
store interesse for de
lokalvalgte Rødovrestation, og projektet ligger massive trængsler
kandidat Rasmus Jarlovs
sig i forlængelse af den
omkring hovedstaden.
ageren.
fremgang som Rødovre
Jeg blev forarget men
oplever. Nye boliger, nye Pander ham ned
erhvervsområder, nye
Om det begrunder sig i en også ærgerlig, da jeg
læste, at Rasmus Jarlov,
borgere og investeringer i modstand mod projektet
et omfang, som langt
vides ikke. I hvert tilfælde har igangsat en
smædekampagne mod at
overstiger, hvad vi
har de borgerlige nu
tidligere har drømt om.
kastet deres kærlighed på gennemføre letbanen.

Jarlov mener, at
Folketinget – endnu
engang – skal prioritere,
hvad han kalder ”andre
vigtige trafikprojekter
rundt omkring i landet”.
Det er jeg lodret uenig i!
Tænker han ikke på
Rødovre? Min holdning
er klar. Er man valg i
Rødovre, kæmper man for
Rødovre. Man spænder
ikke ben for Rødovre.
Alt for længe har vi ikke
fået en tilstrækkelig og
fair andel af statens
trafikinvesteringer. Vi har
enorme trængsels- og
støjproblemer. Derfor skal
vi have en letbane, som
gør det lettere at komme
på tværs af vores
kommuner – og som ikke
mindst kan sikre
investeringer og endnu
mere udvikling i Rødovre.
For mig giver det slet ikke
mening at kæmpe direkte
i mod sin kreds og region.
I stedet for at Jarlov
bekriger Herlev burde
han slå sig sammen med
os, der i mange år nu har
kæmpet for bedre
vækstmuligheder for
vores kommune.
Mit håb er, at Jarlov og
den borgerlige blok
besinder sig. Hvis ikke
stiller de spørgsmålstegn
ved det helligste i politik;
kan man stole på at aftaler
overholdes? Det håber jeg,
at de tænker over.

Regionen

En stemme i regionen
skal vi udnytte. Vi skal have være
Stadig dyrere medicinske
en del af udviklingen.
præparater, der måske kun
Dette er nogle af årsagerne til at jeg
forlænger livet ganske kort. Et
ønsker at stille op til
sundsvæsen der bliver stadig
regionsrådsvalget i 2017, som
dygtigere, men som ikke bliver
Rødovre/Herlev kredsens
tilført ressourcer i samme omfang. repræsentant. At kunne
En stadig stor ulighed i
repræsentere Danmarks stærkeste
sundsvæsenet. Mange
socialdemokratiske kreds vil være
medarbejdere der føler de løber
en fornøjelse og være noget jeg vil
stærkere og stærkere.
gå til med stort alvor og
Udfordringerne er mange på
engagement.
sundhedsområdet. Derfor er
Kredsen har med sine to stærke
regionsrådet et relevant og
socialdemokratiske kommuner,
spændende sted at sidde.
med sine mange engagerede
Regionen er en metropol med stort borgere, i den grad noget at byde
potentiale, men også med store
ind med, når vi skal udvikle
udfordringer. Vi skal klare
regionen.
konkurrencen med Berlin,
Mine baggrund gør at jeg mener at
Hamborg og Stockholm. Det skal vi have forudsætninger til at løfte
gøre ved at gøre regionen attraktiv, opgaven. Har været aktiv i
ved at gøre den fremkommelig.
Socialdemokratiet i over 20 år.
Derfor er regionsrådet et relevant
Været formand for partiforeningen
og spændende sted at sidde.
i Herlev, siddet i
Rødovres stemme skal høres og
kommunalbestyrelsen, lige PT er
interesser varetages. Rødovre ligger jeg inde som suppleant. Aktiv i
godt og centralt i regionen og det
fagbevægelsen, aktiv i
boligbevægelsen, hvor jeg er

formand for min boligafdeling med
over 500 lejemål, og medlem af
boligorganisationen 3Bs
organisationsbestyrelse.
Det er mit håb at i vil bakke op om
mit kandidatur og at vi sammen
kan sikre at Rødovre bliver
repræsenteret i Regionsrådet. Skal
det lykkedes at blive valgt, har jeg
brug for jeres opbakning. Ser frem
til at møde jer derude.
Følg mig på facebook. Stem Baden i
regionen

tilknyttet til
hver gruppe er et
kommunalbestyrelsesmedlem,
så grupperne har
direkte kontakt til det
kommunalpolitiske system. Er
man
interesseret i at være med i en af
I grupperne diskuteres
de politiske arbejdsgrupper så
politik,på de enkelte områder og kan man
kommer
tilmelde sig hos de enkelte
med forslag om medlemsmøder. tovholdere:
Grupperne står også for at
Børne-og skolegruppen: Maria
udarbejde emner til vores
Grøndahl, telefon 23427414/ ekommunale arbejdsprogram.
mail, maria@groendahl.dk
Hver gruppe har en tovholder
Miljø-og teknikgruppen: Dorit
udpeget af bestyrelsen og
Svendsen telefon 41682868, e-

mail doritsvendsen@gmail.com
Kultur-og Fritidgruppen:
DanLarsen telefon 36418301 email danlarsen51@gmail.com
Social-og Sundhedsgruppen:
Kirsten Ærø telefon 36411860 email:
kirsten-finn-aeroe@kabelmail.dk
Beskæftigelsesgruppen: Feter
Folmer Posgaard, telefon
28579123 e-mail
Folmerp@gmail.com

Meld jer til
vore
politiske
grupper

Bedste hilsner
Martin Baden

1. maj

Vellykket 1. maj-fest
Solskin, lidt køligt, som
det næsten altid er om
foråret prægede vores 1.
maj-fest på Rødovregård,
hvor der var dækket op
med friske bøgegrene og
en fornem brunch til de
87 deltagere, et pænt
fremmøde.

som mindedes den
danske befolknings store
tillidsmand Anker
Jørgensen, som talte med
og ikke til
rengøringsassistenten.
Det skal vi lære af, især
når vi taler med de unge
og ikke til dem. Det giver

Omprioriteringsbidraget,
som vil koste
kommunerne 7 mia. kr.,
som de må gennemføre
nedskæringer på vitale
områder. Også
pensionisterne bliver
hårdt ramt med
nedskæringer på
boligydelsen, og det på
trods af at Thulesen
Dahl før valget gjorde

Borgmester Erik Nielsen

fastslog, at Dansk
Folkeparti har stået i
spidsen for de
nedskæringer, der er
indført, hvor
nedskæringer på
boligydelsen for
pensionisterne skal
finansiere skattelettelser.
Det såkaldt moderne
kontanthjælpsloft,
omprioriteringsbidrag,
som smadrer
kommunernes økonomi
alene i Rødovre vil
omprioriteringsbidraget
betyder nedskæringer på
57 mill. kr over de tre år.
Imens er der givet
Der var gang i den ved den dejlige morgenmads buffet det klart, at der ikke
skulle skæres i velfærden. skattelettelser via
Og alle disse besparelser bilafgifterne på de store
De fik sunget de gode
sammenhængskraft.
biler er nedsat. Jeg kalder
skal gå til skattelettelser.
socialdemokratiske sange Den sammenhængskraft
Der skal gang i Danmark den politik for “Kejserens
med musikledsagelse fra var med til at vinde sagen
igen. Vi skal kæmpe mod nye klæder”, hvor ham,
“De gode mænd”og hørte mod Ryan Air. Vi skal
nogen kalder den lille
de voldsomme
på tre oplagte 1. majlære at være mere
svindler, omgiver sig med
nedskæringer i mange
talere.
solidariske, det skaber
skræddere, der bilder
år. Det kan vi kun gøre
Der var besøg af den nye resultater, sagde han.
ham ind, at han ser godt
ved at styrke vores
næstformand i LO
ud.
fælleskab.
Morten Skov Kristensen, Til angreb på regeringen
Folketingsmedlem
Fotos Finn Gade Ærø
Morten Bødskov
gik til angreb på
regeringen for dens
nedskæringspolitik med
indførelsen af
kontanthjælpsloft,
nedskæring på forskning
og uddannelser, som især
unge på Vestegnen.

Grundlovsdag

Kom til Grundlovsfest
Søndag den 5. juni kl. 12 - 15 på Rødovregård
Program:
Talere:
Journalist Poul Smidt

Formand for social-og sundhedsudvalget
Britt Jensen

Folketingsmedlem Morten Bødskov

Underholdning ved Nis P.
Lotteri med fine præmier
Der kan købes grill pølser, fadøl, vand, vin, kaffe og the
arrangør Socialdemokratiet i Rødovre
www.socrodovre

Partiaktiviteter

Aktivitetskalender
Den 12. maj Kl. 19 Kulturgruppen møde på Heerup Museet
Den 16. maj kl. 18 Gruppemøde på rådhuset
Den 21. maj kl. 13 - 15 Torvemøde på Islev Torv
Den 23. maj kl. 18 Gruppe/FU-møde på rådhuset
Den 17. maj kl. 19: FU-møde i partilokalerne
Den 19. maj kl. 19 Budgetmøde på Rødovregård
Den 21. maj kl. 11 - 14 Kampagnedag ved Tyren på rådhuspladsen
Den 25. maj kl. 15 - 17 toremøde i Kærene.
Den 28. maj kl. 10 - 12 Torvemøde ved Fakta i Bybjerget
Den 30. maj kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 2. juni kl. 19 Social-og sundhedsgreuppen møde i Espely 7.
Den 5. juni kl. 12 - 15 Grundlovsfest på Rødovregård
Den 6. juni kl. 18 gruppemøde på rådhuset
Den 9. juni kl. 19 Teknik-og miljøgruppen i partilokalerne
Den 13. juni kl. 18 gruppe/FU på rådhuset
Den 13. juni kl. 19 Beskæftigelses-gruppen i partilokalerne.
Den 20. juni kl. 19 bestyrelsesmøde i partilokalerne
Den 24. august kl. 19 budgetmøde på Rødovregård

Gruppearbejde om
principprogrammet
Lidt over en snes medlemmer deltog aktivt i medlemsmødet
om partiets nye principprogram. Med lange diskussioner om,
hvad der skulle svares på de mange spørgsmål om, hvad
Socialdemokratiet skal stå for, og hvordan de skulle fortolkes.
Svarene skulle skrives ind i fælles duge i de enkelte grupper.
N år dugene var udfyldt, skulle de fotograferes og indsendes
til principprogramudvalget, hvor de skal indgå i det videre
arbejde med at udforme et forslag, som senere bliver udsendt
i er udkast til partiforeningerne til en videre debat i
partiforeningerne, før det skal forelægges på kongressen til
efteråret, hvor der igen kommer til debat, før det endelig skal
diskuteres i partiforeningerne og til sidst vedtages på
kongressen i 2017.

Jubilæumsfest
Den 19. august 1906 blev
Socialdemokratiet i Rødovre stiftet.
Det vil sige, at vi i år kan fejre 2010
års jubilæum.
Det har bestyrelsen besluttet, at vi
skal fejre med en fest i august.
Datoen er endnu ikke fastlagt, men
bestyrelsen har nedsat et festudvalg
bestårende af Lars Otto Lauritzen,
Lotto, Dorit Svendsen, Kåre
Petersen, Peter Folmer Posgaard, og
Bjarne Sander Andersen.
De vil senere komme med et oplæg
til bestyrelsen, hvorefter vi vil
udsende meddelelse om, hvor og
hvornår festen holdes.

Budgetmøder
Hvert år holder vi to budgetmøder.
Et før det første budgetforslag bliver
forelagt kommunalbestyrelsen, og et,
når vi kender forhandlingsresultatet
mellem KL og regeringen.
Borgmester Erik Nielsen har i første
omgang et mandat, der hedder, at
budgettet til 1. behandling skal gå i
0.
Og hvordan gør man det? hvor er
det der skal skæres eller lægges til?
Det er, hvad vi skal diskutere ved
det første møde den 19. maj på
Rødovregård.
Den 24. august skal vi igen på
Rødovregård diskutere, hvordan
budgettet nu ser ud efter tekniske
rettelser og aftalen mellem KL og
regeringen er faldet ud. I år og de
næste år skal kommunerne betale et
omprioriteringsbidrag til staten. For
Rødovres vedkommende bliver det
19 mill. kr. hvert år. Kommer det
noget tilbage, og til hvad. En umulig
måde for kommunerne, at
budgettere på.

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
Hovedkasserer:
Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1. tv., 3648 0677 /
lotto7@milestedet-net.dk
*Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
Kåre Petersen, Grønlunds Alle 12, 51180288 /
corepetersen@hotmail.com
*Sekretær:
Peter Folmer Posgaard, Lørenskogvej 12, 28579123,/
Folmerp@gmail.com
Aktivitetsformand: Bjarne S.
Andersen,Veronikavej 12,
41274045/Bjarne.Andersen@cmport.com
* betyder, at de er på valg i 2017
Bestyrelsesmedlemmer:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.com
*John Hedegaard, Lucernevej 112, 3641 2928 /
johnhedegaard@mail.dk
Lennart Ramstrup, Lucernestien 21, 26740898,
lennartramstrup@webspeed.dk
*Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk
Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
*Ole Gjøl Bystrædet, 23C, 2 0001 36416276/
kuhlmeier@post.tele.dk
*Maria Grøndahl, Mosehusvej 5, 23427414/
maria@groendahl.dk
Bestyrelsessuppleanter:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
perbiener@Outlook.dk
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk
60943035/ mihjas@webspeed.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv,
40949534
elprepsig@yahoo.dk
Kirsten Gade Ærø, Espely 7, 36411860/kirstenfinnaeroe@
kabelmail. dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 29299446 /
jan_hylleborg@hotmail.com

Revisorsuppleanter:
Finn Gade Ærø , Espely 7, 36411860/kirsten-finnaeroe@
kabelmail.dk
Flemming Bertelsen, Lucernevej 373, 20161120/
privat@flemmingbertelsen.dk

Fanebærere
Dorit Svendsen Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th. 3641 8301 /
danlarsen51@gmail.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekkær 70 Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar
2014:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6, 3637 7001 / en@rk.dk
Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150, 3672 0436 /
britt.jensen@rk.dk
Flemming Lunde Østergaard Hansen, Auroravej
21 C,
23637424 / flemming@rk.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv., .
3670 2061 / ahmed.dhaqane@rk.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6, 23661599 /
jko@rk.dk
Annie Petersen, Knudsbølvej 33, 22486685 /
annie.petersen@rk.dk
Michel Berg, Rødovre Parkvej 150, 2063 6360 /
mb@rk.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/
lenedue@rk.dk
Pia Hess Larsen, Engdiget 9, 2. tv., 22452979,
pia.hess.larsen@rk.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730
Herlev
4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 17, 5. 2300 Kbh. S
72268400 /smorb@ft.dk
DSU

Revisorer:
Birgitte Smedegaard, Nørekær 11, 2.tv. 22537030,/
bsmede@sol.dkaroe@kabelmail.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5,
36411181/

AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
perbiener@Outlook.dk

Opslagstavlen
Produktionsplan for
Socialdemokraterne i Rødovre
Nr. 4
Den 18.8. Red.møde
Den 25.8. Deadline
Den 28.8. Til tryk

Nr. 5
Den 13. 10. Red.møde
Den 20. 10. Deadline
Den 23.10. til tryk
Nr. 6
Den 17.11. Red.møde
Den 24.11. Deadline
Den 27.11. Til tryk

v/ Tove
& Preben
Jørgensens
Eftf.
v/ Tove
& Preben
Jørgensen

Jimmy
Rasmussen

Tove
Jørgensen

Camilla
Fischlein

Rødovre Centrum 273
Medlem af:

2610 Rødovre

Tlf. 36 72 00 82
Også aften, søn- og helligdage.

Privat: Espely 5 · 2610 Rødovre

Aftale træffes gerne i Deres hjem.

www.begr.dk · post@begr.dk

Arbejdernes Radio-og
Fjernsynsklub
Meld dig ind i
Arbejdernes Radio-og Fjernsynsklub
hos Næstformand Gert Sager
Lucernevej 439. Telefon. 36707638
Mobil 30724718

Returneres ved varig
adresseændring til:
Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Kåre Petersen
Grønlunds Alle 12
2610, Rødovr

