Kandidatnummer
Maj 2013

Stemmevejledning
Dette blad indeholder portrætter af de kandidater, som
opstiller til kommunevalget til november. Erik Nielsen er
ikke med, og ham kan man ikke stemme på, fordi han er
valgt som borgmesterkandidat på generalforsamlingen.
De øvrige 15 kandidater har deltager på et
opstillingsmøde, hvor de fremmødte medlemmer
placerede dem i den rækkefølge, som fremgår at bladet
her.
Det er nu op til alle medlemmer at prioritere den endelige
liste, som vi stiller op med til kommunevalget.
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På stemmesedlen, som medlemmerne får tilsendt
omkring den 4. maj, skal der stemmes på otte kandidater,
hverken flere eller færre.
Stemmesedlen vil være nummereret med tallene 1 – 15.
Den kandidat, man helst ser stemt ind
kommunalbestyrelsen, skrives ud for nr. 1 og så
fremdeles, så der til sidt er otte navne på stemmesedlen.
Der er oprettet en postboks med porto betalt, hvortil
stemmesedlen skal sendes senest den 13. Maj.
Derefter tæller valgudvalget stemmerne op den 16. Maj.
De offentliggøres dels i Rødovre LokalNyt og i
medlemsbladet, som udkommer i uge 21.

Kandidat nr. 1 328 points
Britt Jensen 42 år
Rødovre Parkvej 130, 2610 Rødovre
Gift siden 1995
Uddannet, cand.scient.adm fra RUC 1995
Drift- og udviklingschef i Akademikernes arbejdsløshedskasse
Gruppeformand i den socialdemokratiske gruppe
Formand for Social- og sundhedsudvalget siden 1996
Medlem af Økonomiudvalget siden 2006
Interesse: Frivilligt socialt arbejde og min lollandske baggrund

Socialdemokratisk kernevelfærd

Sundhed – fremtidens velfærd

Jeg er opvokset i et socialdemokratisk hjem, og jeg har
fået de muligheder mine forældre aldrig fik. En
socialdemokratisk arv, som betyder alt for mig, og er det
værdigrundlag, mit politiske arbejde bygger på.

Vi har skabt et unikt sundhedscenter. Jeg arbejder for at
skabe de bedst mulige sundhedstilbud med lighed og
nærhed i sundhedsindsatsen, så de dårligst stillede
borgere får en bedre sundhedstilstand.

Socialområdet – min hjertesag

Frivillighed - omdrejningspunkt i
velfærdssamfundet

Socialområdet er det vigtigste for mig. Jeg har været med
til at skabe Rødovres socialpolitik med god ældrepleje,
genoptræning i topform, frivilligcenter, sundhedscenter
og børnehus, der er blandt Danmarks bedste. Jeg vil
fortsat udvikle socialpolitikken, så borgerne altid kan
regne med Rødovres høje kvalitet i socialsektoren.

Ældreområdet – er en hjørnesten i
socialpolitikken
Ældre skal opleve værdighed i plejen med tidssvarende
boliger. Jeg stiller store krav, når plejehjemmene
renoveres. Og nu står Ørbygård for tur. Vi skal også
vedligeholde ældres førlighed, og sikre ældre et aktivt
pensionistliv.

Jeg lægger stor vægt på de frivillige sociale foreninger.
Og jeg arbejder for at udvikle frivilligcenteret i Islev.
Socialpolitikken er min hjertesag, som jeg fortsat gerne
vil udvikle. Jeg har vilje og styrke til at gøre en forskel i
Rødovres socialpoliti

Kandidat nr. 2 250 points
Jan Kongebro, 57 år, Konsulent
Ved Fæstningen 6
Viceborgmester
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget og 1. viceborgmester
Bestyrelsesformand for Heerup Museum
Bestyrelsesmedlem i Rødovre Kommunale Musikskole
Bestyrelsesmedlem i kredsadvokaternes klagenævn
Jeg stiller op til min tredje periode i
kommunalbestyrelsen.
Jeg har nu arbejdet med Kultur- og Fritidsområdet i snart
8 år og på trods af de mange gode resultater vi har
opnået er der masser af opgaver vi skal have løst.
Vi skal værne om de værdier og goder vi har skabt i
Rødovre og vi skal fortsat arbejde på, at gøre Rødovre
endnu mere attraktiv.
Jeg vil fortsat arbejde for, at vi får knyttet de frivillige
foreninger tættere sammen med kulturen og
idrætsforeningerne. Kun ved at arbejde tættere sammen
kan vi udnytte hinandens ressourcer og skabe et endnu
stærkere Rødovre.
Jeg vil arbejde for, at der bliver skabt en bedre
sammenhæng mellem ung og gammel, så Rødovre ikke

bliver delt op i 3 generationer, de unge, os midt i mellem
og de ældre.
Jeg vil arbejde for, at skabe bedre rammer for vores børn
og unge ved at sammentænke skole, SFO og
foreningslivet.
Og så mangler vi steder, hvor kunst og kultur kan mødes
i et stort fællesskab. Det kulturelle kraftcenter står højt på
min ønskeseddel, hvor jeg håber vi snart kan finde
pengene.

Kandidat nr. 3 242 points
Annie Arnoldsen Petersen, 49 år,
Er gift med Finn som er far til mine to døtre. Bor på Knudsbølvej 32.
Jeg er ansat i Hvidovre kommune, hvor jeg administrerer bofællesskaberne samt
ledsagerordningen.
Sidder i kommunalbestyrelsen, formand for beskæftigelsesudvalget, sidder i børne- og
skoleudvalget, formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd, udpeget af kommunalbestyrelsen til
bestyrelserne Henrikdholm skole, Bybjergets Vuggestue samt Ballerup sprogcenter.
Som formand for beskæftigelsesudvalget ser jeg Rødovres
to største udfordringer som:
Borgernes uddannelsesgrad og sundhedsprofil.
Forebyggelsen af disse ligger ikke i
beskæftigelsesudvalget. Det gør konsekvenserne derimod.
Den lave uddannelsesgrad bevirker, at mange udstødes
fra et arbejdsmarked, som kræver stadig mere
specialisering. Og mange år som ufaglært i fysisk
krævende jobs, bevirker tidlig nedslidning.
Derfor er jeg glad for, at vi har en velfungerende
socialdemokratisk gruppe, som arbejder imod samme mål.
Når jeg i beskæftigelsesudvalget arbejder for, at flere unge
skal være i stand til at gennemføre en
ungdomsuddannelse, er støtten fra børne- og
skoleudvalget en vigtig forudsætning. Og når jeg arbejder
for, at den forebyggende sundhedsindsats inddrages i
beskæftigelsesindsatsen, er opbakningen fra social- og
sundhedsudvalget helt fundamental.
Jeg håber, jeg også i næste valgperiode får mulighed for at

smidiggøre kommunen, så borgerne kan få hjælp til at løse
de udfordringer, de står over for på en fleksibel og
sammenhængende måde.
Jeg ønsker fortsat at arbejde for, at Jobcenteret udbygger
sit samarbejde:
− med folkeskolen om de unge, som allerede der
spås problemer i arbejdslivet,
− med uddannelsesvejledningen, så et rigtigt
studievalg sikres og støttes,
− med ungdomsuddannelserne, så årsagerne til
frafald identificeres og forebygges,
− med sundhedssystemet, så borgerne får den
kvalificerede hjælp, der skal til, for at bringe dem
nærmere selvforsørgelse,
− med A-kasserne, så dagpengemodtagerne
opkvalificeres og hjælpes i ordinær beskæftigelse,
− og med virksomhederne, så deres kontakt med
kommunen opleves smidig og ukompliceret.

Kandidat nr. 4 228 points
Flemming Lunde Østergaard Hansen – 44 år
Bor Auroravej 21 C
Gift og har to børn, Agnes på 11 og David på 14 år
Ansat i Københavns Kommune som souschef i Afdelingen for Pædagogisk Faglighed
Tidligere ansat i Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet
Uddannet i Offentlig Administration fra Aalborg Universitet og Retorik fra Aarhus Universitet
Kommunalbestyrelsesmedlem siden 2006
Formand for Børne- og Skoleudvalget, medlem af Økonomiudvalget
Tidligere aktiv i HK og LO-Ungdom
Tidligere medlem af DSU’s landsforretningsudvalg og næstformand for Dansk Ungdoms Fællesråd

Gør en god kommune bedre
Rødovre Kommune er en dejlig kommune at leve og bo i.
Vi har gode tilbud til børn, unge, ældre og os midt
imellem. Det uanset om vi taler om dagpasning, skole,
affaldshåndtering, kultur, fritid eller ældrepleje. Det er
rimeligt trygt at bevæge sig rundt på gader og stræder.
Også efter mørkets frembrud. Vi tager os af hinanden. At
Rødovre er et godt sted at bo, er ikke kommet af sig selv.
Det skyldes borgernes indsats. Og det skyldes
politikkernes mod, vilje og dygtighed gennem mange år.
I den kommende valgperiode vil jeg gerne bidrage til at
gøre Rødovre Kommune endnu bedre.
Som formand for Børne- og Skoleudvalget har vores
dagpleje, vuggestuer, børnehaver, skoler,
byggelegepladser og ungdomsskole naturligvis i høj grad
min bevågenhed. Vi skal hele tiden sørge for at skabe de
bedste rammer og muligheder for vores børn og unge.
Ikke mindst for de børn og unge, som ikke har de bedste
forudsætninger for at klare sig godt med i bagagen
hjemmefra. Vi skal fortsætte med at højne det faglige

niveau på vores skoler. Vi er godt på vej. Karaktererne
stiger stødt og roligt ved afgangsprøverne, og hver
generation af elever i de yngste årgange bliver stadig
bedre til at læse. Vi skal sikre, at vores unge bliver rustet
til at tage en ungdomsuddannelse, så de får en god
begyndelse på voksentilværelsen. Og vi skal fortsat være
en meget attraktiv kommune for børnefamilier. Vi skal
derfor udvikle og vedligeholde vores gode standard i
vores dag- og fritidstilbud. Vores afsæt er heldigvis
rigtigt godt, da vi har mange dygtige og dedikerede
medarbejdere i kommunen.
Det er naturligvis ikke kun vores tilbud til børn og unge
der skal være i top. Det gælder hele vejen rundt. Rødovre
Kommune skal fortsat være en kommune, hvor det er
tydeligt, at det er socialdemokrater som står ved
rorpinden.
P.S. Har siden seneste kommunalvalg mistet håret.
Skyldes en lidelse der hedder pletskaldethed. Som det
ses af fotoet, er pletten ganske stor  - men heldigvis
ganske ufarlig.

Kandidat nr. 5 205 points
Steen Skriver Rasmussen, 64 År.
Kærdals Alle 5 2610 Rødovre
El-installatør.
Medlem af teknik og miljø udvalget. Medlem af beskæftigselsesudvalget
VEKs bestyrelse . HMN Repræsentantskabet . I/S VESTFORBRÆNDINGEN generalforsamling.
Bestyrelsen for
Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Iværksætterkontrapunkt.

I de kommende 4 år vil jeg forsætte mit arbejde indenfor
miljøet, således at kommunen kan overholde
de aftaler, vi har indgået med at nedsænke CO2 udslippet
med 2% pr. år. frem til 2017.
Jeg ønsker også, at vi i den kommende periode forsøger
at løse klimaproblemet i forhold til den ekstreme
medbør, vi har oplevet i de senere år, bl.a. ved
lokalafvanding fa vor veje, hvor det er muligt.
Jeg vi være vogter for, at tekniks forvaltning yder sit
yderste med de sager, der kommer i de næste 4 år.
Med hensyn til den nye affaldsordning, der lige er
startet,vil jeg sørge for, at den hele tiden bliver
forbedret både med hensyn til service overfor
borgerne og økonomien i ordningen.
Jeg har et stort ønske om, at der etablerers en
genbrugsordning på genbrugspladsen, så vore borgere

kan komme med de ting, der kan bruges af andre, så det
bliver genbrug for den enkelte. Dette sysstem findes i
mange andre kommuner.
Selvom det er svært, vil jeg også forsøge at arbejde hen
mod at få så mange unge mennesker som muligt
i en eller anden form for uddannelse.

Kandidat nr. 6 152 points
Lene Due 49 år
har boet i Rødovre siden 1985.
Arbejdet i kommunen siden 1986 og er i dag ansat som leder af en af vores daginstitutioner.
Jeg har en pige og en dreng på 24 år.
Kommunalbestyrelsesmedlem
Medlem af Kultur og fritidsudvalget
Medlem af social-og sundhedsudvalget
Jeg var så heldig at blive valgt ind ved sidste
kommunevalg og har været rigtig glad for at være med
til at sætte den socialdemokratiske dagsorden og arbejde
for, at i Rødovre er et godt sted at bo, leve og arbejde i .
Jeg stiller op igen, fordi jeg gerne vil være med til at
forsætte udviklingen i vores dejlige by.
Jeg vil sørge for at vores ældre borgere får de bedst
mulige tilbud både på plejehjemmene og i hjemmet, så
de kan få et godt ældre liv. Der skal være gode fritids
aktiviteter for alle uanset alder.
Børnene skal have gode vilkår om de er små eller store.

Vores fritidstilbud skal der forsat være fokus på, så
rammerne er så gode som muligt. Det gælder tilbudene
indenfor sport, motion og kultur.

Kandidat nr. 7 88 points
Kurt Faber, 59 år
Bor Tårnvej 151 2sal lej D
Stilling: Kirketjener v/Mørkhøjkirke / Maskinarbejder fra 1974
Fritid: Foreningsarbejde/Slægtsforskning/Menighedsrådsarbejde.
Medlem af Hjemmeværnets – distriktsudvalg for Københavns Vestegn Nord.
Medlem af det Fælles Fredningsnævn. Domsmand ved Glostrup Ret.
Bestyrelsesmedlem samt tovholder i Demokrati Radio.

Jeg er født og opvokset i Gladsaxe, har boet de sidste 23
år i Rødovre. Jeg har været politisk aktiv de sidste 20 år.
Jeg er medlem af den lokale bestyrelse i Rødovre.
Jeg stiller op til Kommunalbestyrelsen, fordi jeg har så
mange ting jeg godt vil ud med, teorier som skal laves
om til noget praktisk. Jeg mener jeg kan gøre er forskel
sammen med de andre Socialdemokrater i KB.
Social og Sundhed: Den sociale side har altid stået mig
meget nær når det drejer sig om ældre medborgere,
sindslidende/demente og – hjemløse samt enlige
forsørgere m.fl. Der er stadig et arbejde der skal gøres
inde for social og sundhedsområdet. Jeg vil være garant
for de svageste medborgere blive hørt.
Ældre: Vores ældrepolitik skal være den bedste. Vores
ældre skal have en god og tryg alderdom i Rødovre, hvor
vi hele tiden er obs på hvad der rører sig hos de ældre.

Fremtidens ældrepolitik skal være visionær og tage
udgangspunkt i fremtidens ældre, der med reelle
valgmuligheder samt individuelle løsninger for en
optimal dagligdag med en livskvalitet der er i top.
Fritidspolitik: Vi skal hjælpe og støtte det arbejde, de
frivillige ledere gør i de mange foreninger, vi har i
Rødovre, ved bl.a. at fastholde Rødovre-ordningen og
videreudvikle den. Vi skal forsætte decentraliseringen af
idrætsanlæggene, så brugerne - i samarbejde med de
relevante kommunale institutioner - kan bestemme,
hvordan anlæggene skal drives.

Kandidat nr. 8 84
Bente Hylleborg 66 år points
Bor Juelsmindevej 11
Kommunalbestyrelsesmedlem
Folkepensionist
Næstformand i Børne- Skoleudvalget
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Bestyrelsesmedlem i Lynettefællesskabet
Bestyrelsesmedlem i
Afviklingsintressentselskabet af 1. december
2009
Medlem af repræsentantskabet i Movia
Medlem af Veks’ brugerråd
Mine tre år i kommunalbestyrelsen har været utrolig
lærerige. Der foregår så mange spændende ting i vores
kommune, og jeg er glad for at have fået muligheden for,
at give en tørn med i maskinrummet.
Det er bl.a. min erfaring fra min tidligere ansættelse i
fagbevægelsen og min viden om boligbevægelsen, som
jeg har bidraget med i kommunalbestyrelsen og de
forskellige udvalg.
Jeg har fortsat meget at bidrage med, og vil gerne gøre en
forskel for fællesskabet i vores kommune. Derfor
genopstiller jeg til valget til kommunalbestyrelsen.
Mine mærkesager er stadigvæk:
- at folk skal bo godt, såvel lejere som ejere.
- fritidsaktiviteter for alle, unge som gamle, hvor det er
det sociale, der er i højsædet.
En ting, jeg er meget opsat på, er at få de unge i
uddannelse. bl.a. ved at sætte større fokus på de sociale

Medlem af Rødovre Kommunale
Fjernvarmeforsyning
Medlem af skolebestyrelsen på Tinderhøj
Skole og Skovmoseskolen
Medlem af forældrebestyrelsen i Børnehuset
Carlsro
Formand for Islevparken
Formand for Rødovre almennyttige
Boligselskab
Bestyrelsesmedlem i DAB
Bestyrelsesmedlem i Hvidovre, Hillerød,
Herlev og Glostrup almennyttige
Boligselskaber
Git med Jan Hylleborg i 47 år.

klausuler, når der fx skal bygges og ombygges i den
almene boligsektor. På den måde kan vi give de unge
mulighed for at færdiggøre deres uddannelse, for vi får
brug for dem, når der kommer gang i beskæftigelsen.
Sportsklubber og kulturelle og sociale foreninger spiller
en væsentlig og stor rolle i vores kommune, og dem skal
vi give de bedste betingelser.
Jeg har i denne periode været medlem af Teknik- og
Miljøudvalget og næstformand i Børne- Skoleudvalget,
der er store udvalg med mange udfordringer. Jeg nyder at
være med til forme politikken på de to vigtige områder.
Jeg vil glæde mig til at få en periode mere, hvor jeg kan
bruge mine indtryk og min viden,til at gøre endnu mere
for vores lokale samfund.
Jeg syntes, at der er meget at gøre endnu, og ved hjælp af
min sunde fornuft og viden, mener jeg, at jeg fortsat kan
gøre en forskel i kommunalbestyrelsen.

Kandidat nr. 9 83 points
Bjarne Sander Andersen 38 år
Bor Veronikavej 12, Rødovre
Reparatør hos CMP (Copenhagen Malmø Port)
Tillidsrepræsentant for Metallerne på Københavns side af firmaet
Sidder i sekretariatsbestyrelsen for industri og byg under Metal Hovedstaden
Ungdomsudvalg i Metal Hovedstaden
Rødovre er en rigtig god kommune, derfor valgte jeg
også at flytte tilbage til min barndoms kommune sammen
med min familie (hustru og datter) for 2 år siden. Men vi
kan hele tiden blive bedre, og det vil jeg rigtigt gerne
være en del af.
Jeg har været medlem af Socialdemokratiet siden jeg var
midt i af 20’erne og har altid haft de samme
grundværdier som partiet.
Jeg er arbejder af hjerte og fag, og den gruppe er stor i
Danmark. Men det er ikke længere en selvfølge at
arbejderen stemmer socialdemokratisk, det vil jeg arbejde
hårdt for at de kommer til igen.
Arbejderen i dag har fået politiker lede, de kan ikke
identificere sig med deres folkevalgte. Det vil jeg være
med til at lave om på! Så der skal flere arbejdere i politik,

der kan kalde en spade for en spade eller en lort for en
lort.
De offentlige instanser bliver gjort unødigt besværlige,
når det i disse IT dage burde være blevet nemmere for
den enkelte at være i kommunikation med det offentlige.
Det er næsten så slemt, at man skal ha’ en sagsbehandler
ved sin side for at navigere i det offentlige system. Det vil
jeg ha’ ændret, hvad med dig?
Jeg er klar over at det tager tid at lave om, så derfor skal
jeg ind i politik nu.

Kandidat nr. 10 78 points
Michel Berg - 34 år.
Bor sammen med min hustru Rikke og vores
børn Mathilde 3 år og August 0 år.
www.MichelBerg.dk

Spildevandscenter SMOKA
I/S Vestforbrændingens generalforsamling

Tillidsrepræsentant i HK/Stat
Arbejdsmarkedskonsulent i
Beskæftigelsesministreret.

Sikker fremtid i Rødovre
17 år gammel meldte jeg mig ind i DSU. Lige siden det
politiske arbejde i elevbevægelsen, fagbevægelsen og
partiet har mit engagement altid banket for de
socialdemokratiske værdier. Socialdemokrater i Rødovre
har krav på politiker, der er velfunderet i det parti, de
repræsenterer.
Borgeren i centrum
Rødovre skal fastholde den klare kurs. En kurs der sætter
den enkelte borger i centrum, og skaber et værdigt liv for
ældre og unge. Jeg vil arbejde for at Rødovres sociale profil
bliver bevaret og vi sikrer at alle, der ikke kan selv, får den
nødvendige hjælp, så de kan opretholde et værdigt liv.

Børne- og Ungeudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Andre tillidsposter:
Rødovre kommune Fjernvarmeforsyning
Vestegnens Brandvæsen I/S
Spildevandscenter Avedøre I/S

vores service. Indsatsen over for miljøet skal styrkes. Vores
politiske fokus på miljø skal være utrættelig, for vores børn
og børnebørns skyld.
Børns velfærd og udvikling
Børn er en mærkesag for mig. Derfor vil jeg løbende
arbejde for, at vi udvikler og vedligeholder vores skoler og
daginstitutioner. Vores børn skal mødes med dygtige og
top-motiverede lærere og pædagoger, der kan være med til
at bringe dem godt videre. Som næstformand i det særlige
Børne- Unge udvalg har arbejdet med tvangsfjernede børn
fyldt meget. De fortjener det bedste tilbud.

Udvikling og Miljø
Vi skal fortsat udvikle Rødovre. Det er en kerneopgave at
sikre en stabil tilgang af borgere, så vi løbende kan udvikle

Kandidat nr. 11 72 points
Dler Colnadar 52 år
Født i byen Halabja i Irak
Maglekær 10, 1. th. 2610 Rødovre.
Gift mer Rouba H. A. Abdulkader og har 3
børn Bawan på 17 år og en tvilling Akam og
Solin på 13 år.Jeg er oprindelig kurder fra Irak,
og kom til Danmark i marts 1989, har boet i
Rødovre siden 1993.
I mere end 30 år har Jeg beskæftigede mig med
menneskerettigheder og folkedrabs spørgsmålet, og har
udgivet en bog om folkedrab og ideologien bag
Holocaust og Anfal forbrydelse. Og været aktiv i
foreningens arbejde.
Jeg har vært politisk aktiv siden 1981 hvor jeg var
medlem af (Kurdistan demokratisk folkeparti) som var
Socialdemokratisk orienteret, og kæmpede for kurdernes
rettigheder mod den derværende diktator (Saddam
Hussein) i Irak, og arbejdet for etablering af et
demokratisk samfund. Og meld mig ind i
Socialdemokratiet i 1995.
I mit politiske perspektiv arbejder jeg med 3 begreber
som er Accept, Tolerance og Fællesskab, og jeg mener at
samfundet kan når meget langt når vi spreder de

Jeg er uddannet Arkitekt fra Bagdads
universitet i 1986, har diplom i ADT og
AutoCad fra Københavns erhvervs akademiet i
2006, og magister i politisk videnskab fra
Averroes åben univesitet i Holland i 2011.
Jeg arbejder som Freelance Tolk (Dansk,
Kurdisk, Arabisk), for forskellige private og
offentlige myndigheder og institutioner. Jeg
tale også Engelsk og Farsi (Persisk).

begreber bland befolkning. Her mener jeg hele Danmark,
det gælder etnisk, social, arbejde, uddannelse, religion,
ideologi og politisk orienterings forskelligheder.
Jeg vil arbejder for at forstærker broen mellem skole og
forældre ved at inddrager forældrene i undervisning som
rollemodeller for at påvirke børnene positiv i at skaber et
sund netværk. Jeg vil også arbejder for at vi i Rødovre
holde en kultur dag, hvor de forskelligere kulturer og
forskelligheder på tværs af kommunen mødes i en
aktivitets dag for at mindske de sociale begrænsninger.
Derfor stiller jeg op i Rødovre for at være en bærende
hjælpende hånd til mine kammerater i Kommunal
bestyrelsen for at være mere effektiv og gøre Rødovre til
en model for hele Danmark hvor Accept, Tolerance og
Fællesskab blomstre, og håber derfor for jeres opbakning.

Kandidat nr. 12 72 points
Pia Hess Larsen 36 år
Opvokset i Islev/Rødovre. Har boet i
kommunen hele mit liv. Nuværende bopæl:
Engdiget.
Gift med Kenneth Hess.
Mor til Mathilde på 3 og Felix på 16 mdr.
Uddannet folkeskolelærer med linjefag i
dansk, tysk og samfundsfag i 2003
Ansat på Kildegård Skolen i Herlev siden
2003
Gymnastiktræner forældre/barn-hold i ROG
Rødovre er for mig verdens navle, og det er for mig
vigtigt, at Rødovre vedbliver at være en god og
velfungerende kommune for alle dens borgere, lige fra
børn og unge til de ældre. Det er vigtigt at alle bliver hørt,
set og mødt på en ordentlig måde ikke mindst de
svageste.
Jeg kommer fra en ren arbejder familie og er opdraget
med Socialdemokratiske grundværdier og holdninger.
Min far sagde altid: ” Du skal huske, hvor du kommer
fra”. Jeg er måske ikke altid enig i alle de politiske
beslutninger, der bliver taget i vores parti, men i mit hjerte
er jeg Socialdemokrat.
Jeg har den holdning, at hvis man er utilfreds med noget,
så må man kæmpe for sine synspunkter.
Jeg mener, at det er vigtigt at være med til at præge
samfundet ikke mindst ens lokalsamfund. Mange
politiske områder er spændende, og hvis jeg bliver valgt

siden 2012
- Jeg har siden 1998 været medlem af DSU og
Socialdemokraterne i Rødovre.
- Fra 1998- ca. 2002 Formand for DSU i
Rødovre og medlem af partibestyrelsen først i
Islev og så i Rødovre.
- I 2011 kom jeg ind i partibestyrelsen som
suppleant og sidder nu som
bestyrelsesmedlem.
- Næstformand i beboerforeningen
Rødovrevej/Engdiget i 2009-2011- Formand
for forældrebestyrelsen i Rødovre dagpleje
siden 2011.

ind i kommunalbestyrelsen, vil jeg især arbejde for mine
primære mærkesager:
1. Forbedring af pladsanvisningen.
2. Sikre at der er en rød tråd gennem barnets opvækst via
Brobygning i barnets nærmiljø helt fra dagpleje/
vuggestue til børnehave og til skole, så barnet kan føle sig
trygt.
3. Gøre en god folkeskole bedre ved at sikre, et godt
læringsmiljø for alle elever og et ungemiljø til
udskolingseleverne, samt sikre ordentlige arbejdsforhold
for lærere og andre ansatte på skolerne.
4. Et sted hvor de unge mellem 18 og 25 kan være, og hvor
de kan få medindflydelse på indretning og aktiviteter. Så
vi undgår rodløse unge.
5. Sikre, at det gode arbejde i Borgerservice forbedres ikke
mindst for de ældre og de svageste borgere.
6. Forbedre den kollektive trafik til og fra Islev.

Kandidat nr. 13 61 points
Brian Møller 47 år
Jeg er gift med Karina som jeg har boet sammen med i 22 år- vi har sammen to store sønner på
17 og 19 år og en lille god hund. Bor Korsdalsvej 82
Er direktør i ishockeyklubben Rødovre Mighty Bulls.
Hovedsageligt har jeg brugt min fritid i diverse bestyrelser; i vuggestue, børnehave, SFO,
afdelingsbestyrelse
Har været træner / leder i BK Rødovre, BK Islev og BK Avarta igennem mange år.
Har arbejdet med, lokal radio, medarrangør af koncerter i Rødovre og som frivillig af diverse
kulturelle og sportslige arrangementer i Rødovre.
Da det er første gang jeg, opstiller til kommunalbestyrelse
valg, vil jeg bruge lidt spalteplads på at præsentere mig
selv.
Jeg kommer fra en rigtig Rødovre familie, hvor jeg er født
og opvokset, det samme er min mor, min mormor og min
oldefar som var med til at bygge Carlsro samt nogen af de
første huse, b.la deres eget på Vamdrupvej i Damhus
kvarteret, i øvrigt som nabo til tidligere
socialdemokratiske minister Keld Olesen.
Jeg har altid interesseret mig for politik, men aldrig været
politisk aktivt.
Rent arbejdsmæssigt har jeg været 18 år i Carlsberg hvor
jeg var salgschef og sad i Carlsberg Danmarks bestyrelse.
I dag er jeg med i Netværksgrupper som består af
virksomheder i Rødovre som er sponsor i ishockey.
Ligesom jeg flere gange ugentligt holder indlæg for
klubbens sponsorer hvor der er op til 150 besøgende hver

gang vi spiller.
Det ligger mig meget på sinde at Rødovre som by er en
aktiv, driftig og sund kommune, som tager godt vare på
byens borger, især dem som ikke altid lige har en nem
hverdag. Mine store interesser ligger hovedsagligt
indenfor Kultur & Fritidsudvalget samt Social &
Sundhedsudvalget
Det er med glæde at jeg kan sige at jeg er tilfreds og stolt
over at bo i Rødovre, som jeg mener i høj grad er bygget
op på socialdemokratiske værdier- og jeg håber på via mit
store netværk og mit kendskab til rigtig mange borger i
hele Rødovre, at jeg ved at opstille til byrådet kan hverve
stemmer til socialdemokratiet ved det kommende
kommunalbestyrelse valg.

Kandidat nr. 41 61 points
Ahmed Dhaqane, 45 år
Bor Tårnvej, Rødovre
Arbejder som regnskabsassistent i
Københavns Kommune
Medlem af kommunalbestyrelsen i Rødovre
siden 2005

I 1994 kom jeg til Danmark som flygtning fra krigen i
Somalia. Jeg har altid interesseret mig for politik og jeg
fandt snart ud af, at Socialdemokraterne var mit parti. De
svage grupper som pensionisterne,
kontanthjælpsmodtagerne og de socialt belastede familier
skal have hjælp og støtte fra det offentlige.
Socialdemokraterne er vores sikkerhed for, at de svageste
ikke bliver glemt.
Det er de unge, der skal føre vores samfund videre og
gennem uddannelse og arbejde. Vi skal bekæmpe
kriminalitet og bander og i stedet støtte de unge i at få en
uddannelse og et arbejde. Kommunen skal bakke op om
initiativer som frivillig lektiehjælp, forældrenetværk og
mentorordninger og kommunen skal selv gå forrest i
samarbejdet med virksomhederne om at skaffe jobs og
lærepladser.

Sidder i Socialudvalget (næstformand) og
Kultur- og Fritidsudvalget
Formand for Foreningshuset i Rødovre siden
2010
Bestyrelsesmedlem i Rødovre Flygtninge- og
Indvandrervenner
Medlem af Folkeoplysningsudvalget

Der skal ikke være parallelsamfund her i Danmark.
Integration har ikke nogen facitliste, men vi skal holde
fast i dialogen mellem de forskellige grupper i vores land.
Det gør jeg selv hver eneste dag, for det er den eneste vej
til et samfund, der hænger sammen og hvor der er plads
til os alle
I 2009 blev jeg valgt til kommunalbestyrelsen og jeg tog
mine mærkesager med mig: Sikring af de svageste, støtte
til de unge og kamp parallelsamfund. Jeg er ikke somalisk
politiker. Jeg er dansk politiker med rødder i Somalia, og
jeg bruger min baggrund til at bygge broer mellem
mennesker.
Det er et arbejde, jeg håber at kunne fortsætte efter næste
valg.

Kandidat nr. 15 51 stemmer
Finn Jørsby, 52 år
Er gift og bor på Niels Frederiksens allé 20, i Islev.
Jeg har i tidens løb været medlem af forældreråd, integrationsråd, idrætsklub, skolebestyrelse
og pt. medlem af bestyrelsen i socialdemokratiet, hvor jeg er tovholder for børne og skolegruppen.

Vi har en god og velfungerende kommune, med en sund
økonomi, mange gode og attraktive tilbud til borgerne.
Men det må ikke blive nogen sovepude. Vi skal forsat
udvikle kommunen og hele tiden være på forkant, hvis vi
forsat ønsker, at vedblive en attraktiv kommune.
Jeg vil arbejde for:
•At den forebyggende indsats på sundhedsområdet
bliver styrket.
•At borgere, som har brug for hjælp og støtte, ikke
drukner i bureaukratiske regler.
•At mindre handelsmiljøer, som fx Islev torv og
stationscenteret, er attraktive og derved tiltrækker
forretninger og borgere.
•At skolerne og dagpasningstilbuddene, har et højt
fagligt lærings niveau og pædagogiske aktiviteter, der
stimulerer børns evner og færdigheder.

•At pladsanvisningen opdeles i 2 eller 3 distrikter, så
dagpasningstilbuddene, i større grad, kan tilbydes
forældrene i forhold til deres ønsker og i nærheden af
deres bopæl.
•At trafiksikkerhed på skolevejene forbedres.
•At samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervs- og
videregående uddannelser styrkes.
•At der bliver skabt tilstrækkelig praktikpladser for unge
under uddannelse.
•At forbedrer busdriften, med A busser på alle linjer.

Debat

Affald kan bestemt ikke blive til guld!
Men ved forbrænding har det
en værdi på over 500 kr./ton
Mit indlæg i forrige udgave af medlemsbladet blev
kommenteret af Michel Berg. Jeg har nye nyttige
oplysninger, og kommentaren indeholdt blot rigtige ord i
rækkefølge, så jeg må supplere. Mine indlæg er ellers en
reaktion på, at min andelsboligforening skal betale 100.000
kr. ekstra i renovationsbidrag, en 70 % stigning på
grundbidraget.
Af Leif Harring Jørgensen
Formand for AB Ved
Engen, medlem af
Seniorrådet og Rødovre
Kirkes menighedsråd mfl.
Affaldsforbrænding i
Københavnsområdet:
Affald producerer allerede
nu billig fjernvarme og el.
Produktionen vil mindskes
ved øget sortering.
Et Roskilde anlæg har
importeret Irsk
husholdningsaffald for at
kunne producere billig
varme. Hver tredje
forbrændingsanlæg
importerer affald for at
producere varme - oplyst i
en artikel i Ingeniøren. Det
er tilsyneladende Rigtig
Dårlig CO2, men det betaler
sig grundet sparet dyr
brændselsolie.
3 tons affald erstatter
afbrænding af 1 tons olie til
9000 kr.
Affaldsforbrændingen er
mere besværlig og ikke så
effektiv som forbrænding i
en kedel er, så
pengemæssigt svarer det til
en værdi på over 500 kr./ton
affald, men miljøeffekten er
jo besparelse af 1 ton olie pr.
3 ton affald.

Vestforbrændingen bruger
al energi fra
affaldsforbrænding til at
producere el og varme.
Anlæg i København er
koblet sammen under
varmeforsyningen VEKS,
som får langt hovedparten
af sin varme fra
forbrændingsanlæg og fra
Avedøreværket. Men 5 % af
varmen kommer fra
forbrænding af gas og
brændselsolie, så det er
dårligt at mindske
forbrænding af affald.
Er sorteringens nuværende
arbejdsmiljø i strid med
fremtidens krav? Nej!
Der er i dag ingen
medarbejdere, der rører ved
affaldet. Mon ikke
tillidsmænd og
arbejdstilsynet har sikret at
ingen medarbejdere lider
skade.
Den eneste mulige
forbedring i fremtiden vil
være at robotter og
computere overtager al
affaldsbehandling, og at
medarbejderne blot sidder i
et kontrolrum eller på
førersædet. Men det bliver
næppe et fremtidigt krav.

Hvad kan man egentlig
bruge brugt toilet papir til,
hvis 50 % sorteringskravet
gennemføres?
I TV blev det oplyst at
Århus ikke ville øge
sorteringen, da det er
rasende dyrt og uden nogen
positiv miljømæssig effekt.

Er det i
Københavnsområdet
Er der fremtidige
økonomisk og
udfordringer i EU som ikke miljømæssigt fordelagtigt
opfyldes nu? Nej!
at frasortere plast, pap og
Michel mener, at der er krav papir? NEJ!
om klimatilpasning og
Dagspriserne pr. 19.03.13 for
reduktion af CO2 ved at
plast og pap var negativ og
undgå forbrænding.
lidt positiv for papir. Vi
Hvis affaldet skal spaltes i
borgere betaler altså efter
smådele, og der i stedet skal vores store sorteringsbesvær
afbrændes olie til
dyrt for at komme af med
opvarmning og produktion plast, papir og pap når man
af el, bliver der ikke et
også medregner sorteringspositivt CO2 regnskab
og transportomkostninger.
Lejligheder og parcelhuse
Vi kunne få vores
har længe frasorteret ikke
fjernvarme billigere. Dette
brandbart affald som glas og affald har en brændværdi på
metaller.
over 500 kr./ton, og
EU vil ikke kunne enes om
miljømæssigt er det en
at udvide ordningerne
fordel at spare de store
videre end vores 2012
mængder brændsels olie.
niveau. Det vil være dyrt og
Det er ET GODT TILBUD.
besværligt i storbyerne. EU
Er det ikke tåbeligt, at der
vil i stedet BRUGE store
bruges stærkt forurenende
CENTRALE
skibsolie til at transporter
SORTERINGSANLÆG, som
affald hertil fra udlandet,
ligger nær
når vi også bruges diesel på
varmeproducerende
at transportere papir til
forbrændingsanlæg. Det
Sverige, hvor de har store
findes i London.
skove til papirfremstilling?
Påstanden om krav om 50 %
Plast fra husholdninger er
genanvendelse er mærkelig.
værdiløst til genbrug
Hvor høres de tanker hos
grundet mange og
ledende politikere i EU?
forurenede plasttyper i
Men er forbrænding som
affaldet.
sparer store mængder olie
ikke genanvendelse? Det
mener EU sikkert, at det er.

Debat fortsat
Kan det økonomisk og
miljømæssigt betale sig
at frasortere bioaffald?
Bestemt NEJ
Vi brugere betaler nu over
1200 kr./ton for at
komme af med bioaffald.
Vi skulle kun betale godt
400 kr./ton for en
forbrænding. Et godt
biobrugstilbud ses ikke i
horisonten!
15 kommuner ejer
Vestforbrændingen, som
er medejer af et
udrådningsanlæg i
Holbæk. Dette anlæg
forsøger at få landmænd
til at betale for affaldets
fosforindhold. Det lykkes
næppe og landmændene
skal jo have erstatning,
hvis de skal undvære

jorden i 8 måneders
vækstperiode.
Kommunen tror at
landmændene betaler.
Det gør de ikke, og de er
næppe glade for at få
slam på deres fine
marker.
Bioaffald er besværligt i
lejligheder, Uddeling af
22.000 bioposer til
lejligheder er træls, skal
vi smide 1 pose ind af
brevsprækken hver
anden dag? og bioaffald
er dyrt i særsortering og
behandling.
Vestforbrændingen vil
næste år skjule den dyre
behandling i den
almindelige
forbrændingspris. FY DA!
Er det klogt og lovligt?

Hvorfor er vores
grundbetaling steget
med 70 %?
Michel oplyser at kontoen
kun stiger med 600.000 kr.
Jeg fortæller at vi lejere og
boligejere jo betaler 14
millioner kr. mere i år.
Michel siger, det skyldes
også, at den tidligere
regering forhindrede, at
alle virksomheder skulle
bidrage til
genbrugspladsen, så det
skal vi nu betale.
Men Michel, det kan højst
koste os 3 millioner kr.
Hvad bruges de
resterende 11 millioner kr.
til, hvis de ikke bruges til
denne nye meget dyre
affaldsordning?

Jeg ville gerne
kommentere Michels fine
antydning af, at jeg ikke
er en socialdemokrat, hvis
jeg ikke støtter ham. Jeg
tilføjer blot, at jeg har 180
beboere her, som jeg er
pligtig til at hjælpe.
Red:
Når Leif H. Jørgensens
indlæg bringes i
kandidatnummeret,
skyldes det, at det skal
være på 12 sider, og at
det ikke kom på som
lovet i seneste nummer
af medlemsbladet

Husk Grundlovsdag
på Rødovregård, Kirkesvinget 1
Foreløbigt program
Kl. 12.00: Velkomst ved formand Helge Møller
Kl. 12.30: Grundlovstale ved Justitsminister Morten Bødskov
Kl. 13.30: Grundlovstale ved Borgmester Erik Nielsen
KL. 14.15: Grundlovstale ved en endnu ukendt taler
Der vil være mulighed for at købe øl, vand og vin, samt
De traditionelle grill-pølser
Grundlovsdags-lotteri med flotte præmier
Der bliver musikalsk underholdning ved Nis. P.
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