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DSU Rødovre aktiv igen. Efter nogle år års stilstand er der nu kommet liv i DSU Rødovre igen.
Den 21.11 arrangerede DSU-erne et debatmøde med den tidligere fængselsinspektør for hele Canada
Ole Ingstrup og Justitsminister Morten Bødskov. Her hjælper den nye DSU-formand, Mette Foss
Andersen debatørerne med Mikrofonerne. Nederst et udsnit af tilhørerne.

En god Finanslov
Jeg ved ikke, hvordan og hvor meget journalister har
læst den nye finanslov for 2013. For alt, hvad de har
skrevet om den, er de negative ting, som de borgerlige
ikke kan lide. Eller også har de slet ikke læst den, men
kun taget noget, som de mente var hovedpunkter. Og
de tjekker i hvert fald ikke, om der er bund i
hinandens historier.
Et godt eksempel på det var en forsidehistorie i
Jyllands Posten, hvor partiet Venstre fik medvind i at
påstå, at regeringen havde indført en skjult
skatteforhøjelse. Nemlig, at man ad bagvejen sænkede
personfradraget med 900 kr. og øger bundskatten – det
skrå skatteloft – med 0,19 pct.
Alle andre medier faldt over JP’s artikel, den kørte i
radioavisen på tv og i de andre aviser hele dagen.
Dagen efter kom JP ikke med et dementi, men
alligevel. JP kunne meddele, at der intet var skjult, for
det stod i finansloven, man kunne læse det i
Finansministeriets pressemeddelelse og se det på
skatteministeriets hjemmeside. Ingen andre medier
fulgte med.
Men det er nok fordi, der er så mange gode
socialdemokratiske fingeraftryk i den nye finanslov,
som jeg læser den.
Den indeholder et uddannelsesløft til de ledige, hvor
dagpengemodtagere, som opbrugere dagpengeretten i
1. Halvår af 2013 får ret til at begynde en uddannelse
eller opkvalificering ved dagpengeperiodens udløb.
Retten gælder i 26 uger.
Styrket indsats mod ungdomsarbejdsløshed med en
brobygning til uddannelse og praktikkonsulenter på
erhvervsskolerne. Bedre voksenlærlingeordning. En
styrkelse af jobrotationsordningen. Der afsættes 720
mill. Kr .i 2013-2016 til initiativer, der skal sikre
eleverne en styrket uddannelsesgaranti, som også skal
bidrage til en bedre udnyttelse af
praktikpladskapaciteten.
Der er 250 mill. Kr. til strategiske investeringer i
forskning inden for sundhed, fødevarer, produktion
samt udviklings-og demonstrationsprogrammer
inden for miljøteknologi og det grønne område.
Der afsættes 180 mill. Kr. årligt fra 2013 og frem til at
styrke tandsundheden hos økonomisk vanskeligt
stillede borgere. Borgere fra 18-24-årige på de laveste
ydelser får ret til gratis tandpleje når de første 600 kr.
årligt er betalt. Borgere på 25 år og derover på de
laveste ydelser får ret til et tilskud på 65 pct. af
egenbetalingen på tandlæge, når de første 800 kr. er
betalt.
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Integrationen af flygtninge styrkes ved at
professionalisere indsatsen samt give kommunerne
pligt til at udarbejde en individuel integrationsplan og
gennemføre en sundhedsmæssig screening af
nyankomne. Der afsættes 5,7 mill. Kr. årligt i 2013 og
12,3 mill. Kr. årligt fra 2014-2016. Der afsættes 3,5 mill.
Kr i 2013 og 5,9 mill. Kr. årligt i 2014 årligt i 2015 og 16
til at sikre bedre forhold for ofre for ofre for
menneskehandel ved bl.a. at styrke Center mod
Menneskehandel, gennemføre en kampagne mod
menneskehandel og sikre en bedre reintegration i
forbindelse med de handledes hjemrejsende.
Som hjælp til udenlandske hjemløse afsættes der 3,7
mill. Kr i 2013 og 14 til værestedet Natcafeen på
Nørrebro. Ligesom der vil ske en forbedret service på
udlændingeområdet, hvor der afsættes 4,5 mill. Kr i
2013, 8 mill. Kr i 2014 og 3 mill. Kr i 2015 og 2016 til
bl.a. en udvidelse af åbningstiden og nedbringe
sagsbehandlingstiden i sager om
familiesammenføring.
Der bliver bedre forhold for udsættelse af lejere, idet
kommunerne får bedre mulighed for at yde hjælp til
huslejebetaling til udsatte borgere, ligesom der der
gives tidligere besked om udsættelse. Der afsættes 7
mill. Kr .årligt fra og med 2013.
Finansloven styrker også en grøn omstilling og
beskæftigelse. I 2013 afsættes 224 mill. Kr. i 2013 til en
aktiv indsats for at omsætte styrkepositionerne til
fremgang og nye arbejdspladser, bedre rammer for
grønne iværksættere og formidling af viden og
information om grøn omstilling. Derudover afsættes
165 mill. Kr. i 2013 til styrkelse af forskning og
udvikling af teknologier indenfor miljø, bæredygtig
fødevareproduktion, dyrevelfærd og energi, der kan
medvirke til at skabe danske teknologivirksomheder
på det grønne område og tiltrække udenlandske
investeringer. Der afsættes 50 mill. Kr. i 2013 til en
særlig grøn kautionsordning, som vil give
investeringer for 250-300.00 mill. Kr. og gøre det lettere
for mindre og nystartede virksomheder at investerer i
grøn teknologi.
Der kommer en ny lovgivning om konkursryttere med
i finansloven, så personer, der går konkurs med en
virksomhed i forbindelse med at have bedrevet groft
uforsvarlig forretningsførelse kan pålægges forbud
mod at deltage i ledelsen af en virksomhed. Dertil
kommer, en langsigtet løsning af kriminalforsorgens
kapacitetsbehov, som man kan læse om inde i bladet.
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Penge fra budgettet til daginstitutionsområdet er fordelt
På budgettet for næste år
er der afsat en pulje på 3,6
mio. kr. til udvikling af
den pædagogiske kvalitet
i daginstitutionerne i
Rødovre.
Børne- og skoleudvalget
har netop drøftet,
hvordan puljen skal
fordeles. Udvalget har
besluttet, at de ekstra
penge skal bruges til
pædagogisk udvikling via
øget efteruddannelse af
pædagogerne i

daginstitutionerne og
midler til forøgelse af
antallet af medarbejderne
i daginstitutionerne samt
til en løbende
konvertering af
pædagogmedhjælperstilli
nger til
pædagogstillinger.
Puljen fordeles på
følgende måde:
• 600.000 kr. til
efteruddannelse
af pædagoger
• 1,3. mio. kr. til

•

ekstra
pædagogstillinge
r
1,7 mio. kr. til at
ændre fordeling
af uddannede /
ikke uddannet
personale i
institutionerne,
så
institutionerne
får flere
uddannede
pædagoger med
en fordeling på

70 % uddannet
personale og 30
% ikke uddannet
personale.
De ekstra penge til
dagpasningsområdet
betyder, at kommunens
daginstitutioner kan leve
op til de mange
forskellige krav til
kvaliteten i
dagtilbuddene.

Handicappolitikken udvikles
løbende

Rødovres profileringsstrategi
ved bosætning

I Rødovres handicappolitik udpeges hvert år et
særligt indsatsområde. Det er Social- og
sundhedsudvalget, der udpeger indsatser og følger
handicappolitikken hvert år.
I år sætter udvalget fokus på "Information og
synliggørelse af tilbuddene på det specialiserede
socialområde". Det betyder, at der skal udarbejdes
kvalitetsstandarder på området omkring voksenhandicap.
Formålet med kvalitetsstandarderne er, at de skal
skabe større gennemsigtighed og bedre overblik
over kommunes ydelser og visitationsprincipper på
voksenhandicap-området.
Og der er nu udarbejdet et sæt kvalitetsstandarder
inden for voksenhandicapområdet, der
indeholder information om de enkelte ydelsers
indhold, omfang, sagsbehandlingsfrister,
bevillingskompetence, leverandør af ydelsen m.m.
til voksne handicappede med betydelig fysisk og/
eller psykisk funktionsnedsættelse samt særlige
sociale behov.
Kvalitetsstandarterne er udarbejdet ud fra de
samme principper, som vi kender fra ældreområdet,
og de skal synliggøre, hvilke ydelser borgerne kan
forvente af kommunen.
Kvalitetsstandarderne tydeliggør også det politiske
serviceniveau og giver dermed mere
gennemsigtighed.
Kvalitetsstandarderne er sendt til høring hos
Handicaprådet, Seniorrådet, Integrationsrådet og
Det Lokale Beskæftigelsesråd.

I Rødovre har vi vedtaget en profileringsstrategi,
som sætter særligt fokus på nogle af
de udfordringer, som Rødovre står over for som
bosætningskommune.
Vi har en demografisk udfordring med at skabe en
god balance i borgersammensætningen, hvor vi bl.a.
skal tiltrække nye borgere, der kan være med til at
sikre, at der også i fremtiden er en rimelig balance i
vores borgeres alders-, uddannelses- og
indkomstfordeling.
I forbindelse med profileringsstrategien er der
gennemført en række analyser, der har medvirket til
at skærpe de forskellige formål med
profileringsstrategien.
Analyserne viser, at Rødovre er et stærkt
lokalsamfund. Borgerne sætter især pris på, at
Rødovre er en kommune med:
• Hovedstadens mange muligheder
• Tryghed for børnene/et godt sted at vokse op
• Et rigt hverdagsliv i lokalområdet
• Ro og afslapning i grønne omgivelser.
Der er fire forskellige initiativer i
profileringsstrategien. Det er:
• at bidrage til at tegne profil af Rødovre
• skabe medieomtale uden for Rødovre
• sikre en appel til de familiemodne

•

sikre oplevelser for Rødovres borgere
Lige nu arbejdes der med at gøre Rødovre mere
kendt bl.a. via lysaviser, kommunikation uden
for kommunen og digital kommunikation til
mulige tilflyttere om Rødovre.
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Rødovre Jobcenter er i gang med akut-pakke og akut-job
Den borgerlige regering afkortede dagpengeperioden for ledige fra fire til to år, og derfor er der i disse dage
særligt fokus på, hvor mange borgere, der falder ud af dagpengesystemet.
Den socialdemokratiske regering har sammensat to akut-pakker for at hjælpe ledige, der har mistet
dagpengeretten.
Den ene akut-pakke skal bl.a. sikre, at de udfaldstruede ledige tilbydes yderligere jobsparring.
Den anden akut-pakke er en aftale med arbejdsmarkedets parter om at skaffe 12.500 akut-job til ledige, der er
ved at miste dagpengeretten.
I Rødovre arbejdes der intenst med at få ledige i arbejde, for med udgangen af oktober 2012 er der 227 borgere,
der falder ud af dagpengesystemet inden 30. juni 2013.
Siden september har 17 personer fået ordinært arbejde.
Akut-pakken medfører, at Jobcenteret tilbyder alle ledige i målgruppen en personlig jobkonsulent, og det er
jobcenterets erfaring, at ca. 90 procent af de ledige i målgruppen har sagt ja tak til dette tilbud.
Det er yderligere Jobcentrets erfaring, at ca. 40 procent af de ledige har forskellige personlige,
helbredsmæssige eller sociale udfordringer ved siden af ledigheden. Disse ledige tilbydes et særligt forløb
med fokus på at få løst de sociale problemer.
25 procent af de ledige er i såkaldt virksomhedsrettet praktik og løntilskudsjob. Og det er erfaringen, at
kontakt til arbejdsmarkedet via disse ordninger giver større chance for at få et arbejde.

Rødovre vil have flere unge mellem 16 og 25 år i uddannelse
Rødovre har i 2011 haft et projekt, der skal sikre, at flere unge mellem 16 og 25 år kommer i uddannelse.
Projektet er netop afsluttet med et tilfredsstillende resultat.
Projektet har arbejdet med at opbygge en samarbejdsstruktur mellem forvaltninger og afdelinger i Rødovre,
der har berøring med unge uden uddannelse. Målet er, at indsatsen for de unge er en-strenget.
Samarbejdsstrukturen skal understøtte, at flere unge gennemfører en uddannelse.
Der er gennemført en analyse af de unge, som viser, at der i Rødovre er:
• 15 % unge uden tværfaglige indsatsbehov
• 25 % unge der har behov for øget vejledning og støtte
• 20 % unge der har behov for sundhedsfaglige tilbud og indsatser
• 30 % unge der har behov for socialfaglige tilbud og indsatser.
Som led i projektet er der gennemført forskellige konferencer, temadage og fastlagt en samarbejdsstruktur
med koordinering, der sikrer videns- og sagsoverdragelse:
• Når unge forlader folkeskolen, uden at være uddannelsesegnede eller ikke er i relevant aktivitet
• Når unge som 18-årige indtræder i voksenlivet og eventuelt modtager kontanthjælp
• Når unge overgår fra børne- og ungeforanstaltninger til anden foranstaltning
• Når unge i øvrigt har brug for indsats fra flere afdelinger.
Projektet fortsætter med kontakt mellem projektdeltagerne, og styregruppen for projektet mødes også
fremover – alt sammen med henblik på at sikre den nye samarbejdsstruktur fortsat giver resultat og sikrer, at
endnu flere unge fra Rødovre får en uddannelse.

Ændring af Damhus-området
Flere måneders heftig debat i lokalavisen vidner om interesse for Damhus-området og nu kommer så en
helhedsplan og forslag til lokalplan for området.
Ejeren af Damhuskroen og Damhus Tivoli har kontaktet kommunen med ønske om at udvikle grunden med
boliger, da det ikke længere er økonomisk muligt at drive Damhus Tivoli. Der er i den forbindelse blevet
udarbejdet en helhedsplan. Det er bl.a. denne helhedsplan, der er udgangspunkt for, at der nu fremlægges et
lokalplanforslag for området – et forslag, der er sendt til otte ugers offentlig høring.
Lokalplanen lægger op til, at området med Damhus Tivoli omdannes til et boligområde med to forskellige
boligtyper. En lav rækkehusbebyggelse i to etager langs Auroravej og et punkthus i 13 etager med
etageboliger samt en café i stueetagen. Boligerne spænder størrelsesmæssigt mellem 70 og ca. 120

kvadratmeter.

Nyt fra Folketinget

Bred fængselsaftale giver færre ofre

tredje indsat tidligere har
været indsat. Det er en
ond cirkel, vi er nødt til
De seneste år har udfordringerne på kriminalforsorgens
at bryde. Vi skal have
færre gengangere i
område vokset sig større og større. En prognose viste for
nylig, at der i 2016 vil mangle op til 460 pladser i fængslerne, fængslerne for i sidste
ende at få færre ofre for
hvis vi ikke tager affære nu.
kriminalitet. Derfor har vi
i den nye aftale også givet
et markant løft til
indeholder en god
uddannelsesog
balance mellem hårde og
bløde tiltag. Der skal være beskæftigelsesindsatsen i
fængslerne. Tidligere
hurtige og kontante
dømte skal have de
konsekvenser for
kompetencer, som
lovovertræderne – men
arbejdsmarkedet kræver,
samtidig skal vi som
samfund også hjælpe dem for at kunne skabe en
videre, der gerne vil ud af normal tilværelse uden
kriminalitet. Bande-exit
kriminalitet.
programmet styrkes
generelt, og der indføres
Flere narkohunde
individuelle
På den ene side sætter
aftalen hårdt ind over for mentorforløb, så der
rockere og bandegrupper tilbydes mere støtte til at
bryde ud af rockeri fængslerne. Der
indrettes en afdeling med bandemiljøer.
48 pladser til negativt
Samarbejde
stærke indsatte på
Statsfængslet Østjylland, med kommunerne
og
Aftaleparterne var også
Af justitsminister
og mulighederne for at
større. En prognose viste adskille
enige om at styrke
Morten Bødskov,
for nylig, at der i 2016 vil bandemedlemmer fra de samarbejdet med
Rødovres
mangle op til 460 pladser øvrige indsatte øges. Der kommunerne, så der
folketingsmedlem.
i fængslerne, hvis vi ikke indføres flere narkohunde sikres sammenhæng
Regeringen, Enhedslisten, tager affære nu. Et
mellem
og scannere til afsløring
Liberal Alliance og De
stigende antal rockere og af narko og ulovlige
kriminalforsorgens og
Konservative har indgået bandemedlemmer i
mobiltelefoner. Samtidig kommunernes indsats i
en bred aftale om
fængslerne udgør en
forhold til resocialisering
opretter vi en ny Task
kriminalforsorgen.
særlig udfordring for
Force Hjemsendelse for at af dømte.
Formålet med aftalen er
sikkerheden i fængslerne, sikre, at indsatsen for at
Kort sagt betyder den
at sikre færre gengangere og indsmugling af stoffer
nye
aftale, at
overføre
i landets fængsler og
og mobiltelefoner er et
kriminalforsorgen får
udvisningsdømte
dermed færre ofre –
stigende problem i
udlændinge til afsoning i betydeligt bedre
noget, som alle
kriminalforsorgens
deres hjemlande er hurtig muligheder for at
Folketingets partier med institutioner.
og effektiv. Det er klart, at imødekomme de seneste
undtagelse af Venstre og
års udfordringer. Vejen er
dømte udlændinge, som
Dansk Folkeparti, var
Bredt flertal bag
banet for et endnu
er blevet udvist, skal
enige om at prioritere.
Et bredt flertal af
afsone i deres hjemlande, tryggere Danmark.
folketingets partier har nu når det kan lade sig gøre.
Udfordringerne vokset
taget fat på disse
De seneste år har
udfordringer med en
En ond cirkel
udfordringerne på
række ambitiøse og
skal brydes
kriminalforsorgens
langtidsholdbare
På den anden side må vi
område vokset sig større løsninger. Aftalen
forholde os til, at hver

Debat

Der går et spøgelse gennem EU

og for samfundsnassere,
de er dovne, arbejdssky
udskud, og
Efter min mening er det fascismen som ganske langsom
kontanthjælpsmodtagerne
får
samme smøre og er
sniger sig ind i den offentlige mening. Det er ikke et
mennesker der bare
spøgelse, men et virkeligt uvæsen født af fattigdommen, af
dræner samfundskassen
ligesom de mange gamle
had og foragt for de svage mennesker overalt i EU.
er en byrde for samfundet.
Og det skal bekæmpes før det får fodfæste.
Det mærkværdige er, at,
mange af dem, der hyler
Af Grethe Kujack
arbejdsløsheden bare
genansætte dem som
med i dette kor, er pæne
medlem af
stiger og stiger. Mere end vikarer. På ringere løn- og mennesker , som ikke selv
kommunalbestyrelsen
5 millioner er arbejdsløse. ansættelsesvilkår.
har noget imod at snyde
Der går et spøgelse
Samtidig med at priserne
med skatten eller få udført
igennem EU
på mad stiger.
Vikaransættelser har også sort arbejde af billige
fattigdommens spøgelse.
bredt sig
østarbejdere
Og ordene fra en gammel Selv i Tyskland er der
Vikaransættelser har også
sang: Det knager i
køer ved suppekøkkener bredt sig til de offentligt
De unge burde ikke have
samfundets furer og bånd Det samme gælder i
ansatte og i den tyske
penge
med linien: vort ret til at
Portugal.
offentlige sektor er der nu Et fast sæt emner går også
leve på jord, - herunder Går man til England lever omkring 35%, der arbejder igen, de arbejdsløse får alt
retten til at være til, til at
13 millioner mennesker
som vikarer. De kan
for mange penge, ligesom
have et arbejde, til at have d.v.s. godt 22% af
sendes hjem med dags
de får understøttelse i en
et sted at bo og til at have befolkningen under
varsel og mange steder er alt for lang periode. De
mad på bordet hver dag,
fattigdomsgrænsen og det man i sit gamle job, men
unge burde slet ikke have
er ikke forundt millioner
betyder, at mange børn er til en lavere løn, og uden
penge, de skal forsørges af
af mennesker i EU.
underernærede fordi de
pension. Det er lidt af det familien. SU pengene
ikke får nok at spise. Dog
samme som regeringen
bliver bare brugt til cafe
Især de ældre er ramt
får de fattigste
har meldt ud herhjemme. I besøg så de unge skal ikke
I Grækenland har
skolesøgende børn et
hvert fald har de
nyde fra samfundets kasse
fattigdommen især ramt
enkelt gratis måltid mad.
proklameret, at
før de har lært at yde.
de ældre mennesker der
Også her er der stigende
lønningerne skal ned i det De syge burde selv betale
ikke kan få et arbejde,
arbejdsløshed.
offentlige.
for deres sygdom, det er
pensionisterne, hvor
Selv i det ellers så rige
Fremmedhadet er hastigt en luksus at være syg i det
pensionen er blevet gjort
Tyskland, ser man store
voksende især i det gamle danske samfund.
lavere samt de helt unge,
køer ved det hastigt
Østtyskland, hvor
Alle de forskere som vi
der hverken har arbejde
stigende antal af
arbejdsløsheden er størst. har, skal selv betale for
eller mulighed for at få en suppekøkkener. Både på
Dansen om guldkalven er deres hobby, som det at
uddannelse. Og hvor
grund af arbejdsløsheden, stadig mere
forske er, det skal staten
regeringen nu vil halvere
men også fordi mange
hektisk,forskellen på at
ikke betale.
de sociale udgifter. Her
lønninger er raslet ned,
være i arbejde og være
Ligesom kunstnere heller
har man set spirende tegn således mange arbejder for arbejdsløs er blevet større. ikke skal have én eneste
på fremmedhad ide t flere en løn på helt ned til 74.00 Melodierne er blevet mere krone. Kan de ikke leve af
indvandrere er blevet
kroner i timen og det kan
skingre og grådigheden
deres kunst må de ud at
angrebet.
man ikke leve for. Så
hos arbejdsgiverne er
arbejde. Det kongelige
frustrationen stiger.
enorm. Men uligheden
teater skal lukke eller lad
Halvdelen af de unge
De lave lønninger hænger mellem rig og fattig stiger. folk selv betale den
uden arbejde
samen med et nyt
fuldepris og lad Statens
I Spanien er halvdelen af
fænomen. Anvendelse af
Kalder dem for udskud
Museum for kunst gå
de unge uden arbejde.
vikarer
Mange af de der endnu er konkurs.
Mange arbejdere er blevet Det er eksploderet efter at så heldige at have et job
sat på gaden og må bo i
regeringen har ændret på kalder sammen med
telte sammen med
loven, således firmaer kan fabriksejerne de
familien og
fyre de ansatte og
arbejdsløse for asociale

Debat
Facismen sniger sig
langsomt ind
Nu skulle man tro at disse
emner udelukkende er fra
år 2012, men det er det
ikke.

Mange vil sikkert sige,
som man sagde dengang.
Det vil aldrig ske i
Danmark
fascismen slår ikke rod i
vort samfund, der bygger

KB-medlem Grethe Kujac
Flere af dem er hentet fra
30`erne hvor nøjagtigt de
samme toner lød.
Efter min mening er det
fascismen som ganske
langsom sniger sig ind i
den offentlige mening.
Det er ikke et spøgelse,
men et virkeligt uvæsen
født af fattigdommen, af
had og foragt for de svage
mennesker overalt i EU.
Og det skal bekæmpes før
det får fodfæste.

på solidaritet og
demokrati.'
Men se hvad der skete
dengang. Det kan ske
igen.
Hele Europa lider
Hele Europa lider under
finanskrise og
finanspagten, der
pålægger landene, at
være tilbageholdende
med stigninger i de
offentlige budgetter,

hvilket går ud over de
svageste. Bliver denne
tendens udvidet således
fattigdommen bliver mere
ekstrem end den er i dag,
frygter jeg det værste.
Det er med i EU's planer,
at arbejdskraftreserven
skal udvides og
lønningerne sættes ned,
men det er en katastrofe
for arbejderklassen
overalt i Europa.
Man øger også
utrygheden og det er
med til at sende folk
over mod
højrekræfterne.

gå. Som det ser ud nu,
breder håbløsheden sig.
Nedskæringsstrategien
gør krisen værre, snarere
end at få alle kriseplagede
lande på fode igen.
Den politiske effekt af den
økonomiske krise ser ud
til at skabe endnu mere
fattigdom og giver
dermed plads til en
forøget vind for
racistisks populisme Den
voksende ulighed mellem
rig og fattig sætter
spørgsmålstegn ved de
grundlæggende
elementer i folks liv, det
kan føre til panik, der
Kan ikke bekæmpes
tvinger folk endnu
med besparelser
længere over mod
Recessionen kan ikke
højrekræfterne – det kan
bekæmpes med
sætte demokratiet over
besparelser, der skal
styr og bane vej for
sættes offentlige
fascistiske tendenser.
arbejder i gang, også
Der står i den danske
herhjemme. Kommunerne grundlov, at enhver
må have lov til dels at
borger skal have
renovere de offentlige
mulighed for at arbejde
bygninger, dels at sætte
på vilkår, der betrygger
nye arbejder i gang. I
hans tilværelse. Det, som
stedet for den heksejagt
vi gør i øjeblikket, er at vi
som man er i gang med
berøver vore borgere
nu.
denne demokratisk ret,
Når der sættes nye
Så lad os komme i gang
arbejder i gang kommer
med at skabe optimisme
optimismen sig igen og
og flere arbejdspladser.
troen på, at det nok skal

Billetpriser på Oplevelsescenter Vestvolden
Oplevelsescenter Vestvolden blev åbnet ved et stort og flot arrangement midt i september i år. Det
var kronprisen, miljøministeren og borgmesteren, der kom cyklende af voldgaden for at åbne det
flotte oplevelsescenter.
Der er nedsat en bestyrelse for Oplevelsescenter Vestvolden med to repræsentanter fra Rødovre
Kommune og en repræsentant fra Naturstyrelsen Hovedstaden. Den nytiltrådte bestyrelse har netop
fastlagt billetpriserne, der lige nu er ved at blive godkendt af kommunalbestyrelsen.
Billetpriserne er:
• Voksne (16 år +) 50,00 kr.
• Studerende/pensionister 40,00 kr.
• Børn (4 - 15 år) 30,00 kr.

Affaldshåndtering

Kan affald blive til guld?
Af medlem af Teknikog Miljøudvalget
Michel Berg

Den seneste tids debat
omkring håndtering af
vores affald har fået flere
forskellige udfald.
Amagerforbrændingen
har fået godkendt sin
udvidelse, samtidig med
at der er stor usikkerhed
omkring den fremtidige
affaldsmænge.
Usikkerheden stammer
fra det faktum, at vi i
fremtiden skal blive bedre
til at udnytte de
ressourcer som der ligger
vores affald. Målet er at
over 50 procent af vores
affald bliver genbrugt i
2020.

plastik, metal, papir og
bioaffald. Det vigtigste
formål med denne nye

ordning er, at sikre at vi
henter så få ressourcer ud
af jorden som muligt.
Kort fortalt vi skal passe
bedre på miljøet. Men
denne sortering er ikke
helt uden økonomiske
fordele. F.eks. kan vi
sælge alt det metal som
bliver samlet ind. Og hvis
der er mindre Glas i det
brandbare affald så bliver
det billigere at afleverer
det til forbrænding.

Affald bliver ikke
blandet sammen
Når jeg taler med folk
omkring den nye
affaldsordning er det to
Langsigtet strategi
emner jeg altid bliver
I Rødovre har vi anlagt en mødt med.
langsigtet strategi for
Ét.
vores affaldshåndtering,
Sortering er nytteløst,
der sikre at vi i fremtiden affaldet bliver blandet
kan leve op til de krav
sammen i lastbilen eller
som affaldshåndtering
på lastepladsen.
stiller. Dette betyder at vi To.
i langt højere grad skal
Det er besværligt og
sortere vores affald i glas, uhygiejnisk. På disse to

punkter har vi som
ansvarlige
socialdemokrater et stort
ansvar, og jeg vil bede jer
om at hjælpe til med at
imødegå disse myter.
Èt.
Det sorterede affald bliver
IKKE på noget tidspunkt
blandet sammen Det har
vi stor fokus på, og en del
af forudsætningen i
økonomien for den nye
ordning er, at vi modtager
betaling for de sorterede
råstoffer. F.eks. er der
store CO2 besparelse på
at udgå at brænde plastik
af, og bioaffaldet kan
bruges i bla. fremstilling
af bio-gas.

tilfredshed med
ordningen. Personligt
deltager jeg også i
ordningen, og er meget
tilfreds med den nye
service vi kan tilbyde
med den nye ordning.

Bliver glade for den
nye ordning
To.
De fleste bliver glade for
den nye ordning. Teknik
og miljø udvalget har
netop fået en orientering
fra de husstande som har
deltaget i den indledende
forsøgsordning. Den viser
at der i meget stor
udstrækning er

blevet til lidt guld.
I øvrigt har Teknik-og
Miljøforvaltningen
udsendt et spørgeskema
til de 165 hudejere, som
og deltaget i et
pilotprojekt. De har så
godt som allebesvaret
spørgsmålene om deres
tilfredshed med den nye
affaldsordning positivt.

Positiv vilje
Jeg er godt klar over at
ordningen ikke bliver
indført uden problemer.
Men med en positiv vilje
er jeg sikker på, at vi får
det bedste ud af den nye
ordning. Og hvem ved, i
fremtiden kan det være at
vores sortering af affald i
endnu højere grad, kan
være med til at betale
vores renovation. Og så er
vores affald pludselig

Regeringskritik

Kan vi ikke gøre det lidt bedre?
Af Flemming Lunde
Østergaard Hansen,
formand for Børne- og
Skoleudvalget i
Kommunalbestyrelsen

forbedringer på
retspolitikken og der
bliver igen investeret i
uddannelse.

og regioner holder igen
med at bruge de penge,
som der er afsat til vores
fælles velfærd. Det
medfører dårligere
velfærd og færre
arbejdspladser. Også
anlægsområdet er belagt
med snærende bånd.
Selvom der er penge i
kommune- og
regionskasserne til at
bygge, giver regeringen
ikke lov. Og det i en tid
med stor arbejdsløshed.
Det var ikke lige frem den
politik, som vi kæmpede
for, da vi var i opposition.

alligevel. Jeg synes ikke, at
der er nogen grund til at
oversælge ens politik. Det
kan de fleste vælgere
trods alt godt
gennemskue.
Regeringens
kommunikation

Det sidste emne, jeg vil
berøre, er regeringens
kommunikation. Jeg er
helt med på, at det er
yderst vanskeligt at få sin
egen fortælling formidlet
gennem medierne, som
mildest talt ikke er speciel
positiv indstillet over for
regeringen. Alligevel er
det tankevækkende, at,
igen især statsministeren
og finansministeren,
Kedelig tendens
bruger så meget energi på
at fortælle om EU’s
Især statsministeren og
finansministeren har, efter stabilitetspagt og
betydningen af
min mening, en kedelig
økonomisk mådehold. Det
tendens til at overdrive
frem for at sætte fokus på
betydningen af den
Som aktiv socialdemokrat Tidslerne
emner, som berører folks
gennemførte politik. Her
siden mit 14 leveår er det
bare to eksempler. For det hverdag. Det er lige
Tidslerne drejer sig for
naturligvis rart, at vi i
modsat af, hvad vi gør hos
første statsministerens
mig især om tre ting: 1)
Danmark har en
os selv i Rødovre. Her
seneste nytårstale. Her
Den økonomiske politik,
socialdemokratisk ledet
sætter vi fx fokus på
fortalte Helle Thorning2) overdreven tro på egen
regering. Det var noget,
datastuer for ældre,
Schmidt med alvorstung
betydning og resultater og
som vi kæmpede for at
stemme, at vi var på vej til mulighederne i
3) manglende
opnå i mange år under
sundhedscentret, flere
at skulle gennemføre
kommunikation om
Fogh og Løkke. Det var
reformer der kunne måle dansktimer i skolen og
forbedringer der gør en
derfor naturligvis en
flere voksne uddannede
sig med de allerstørste i
forskel i folks hverdag.
glædens dag, da vi igen
pædagoger i vores
vores lands historie. Ud
Den økonomiske politik er
fik nøglerne til
daginstitutioner. Jeg tror,
fra hvad der hidtil er
i vidt omfang en
regeringskontorerne.
at regeringen og den
blevet vedtaget i
forlængelse af de tidligere
Glæden er dog
socialdemokratiske
Folketinget i år, kan det
borgerlige regeringers
efterhånden begyndt at
vist betegnes som en mild folketingsgruppe burde gå
politik. Dagens ret er
falme lidt. Ikke sådan at
os i bedene på dette
overdrivelse. For det
forstå, at det ikke har gjort smalhals i den offentlige
område.
andet Bjarne Corydons
sektor, både hvad angår
en forskel, at der er
udtalelse, da akutpakken
kommet ny regering. Det drift og anlæg. På
For at bruge et Poul
blev vedtaget, om at der
har det bestemt. Der er fx driftssiden er
Nyrup Rasmussen udtryk:
var tale om en hel og
kommunerne og
kommet fokus på
Kan vi ikke gøre det lidt
dækkende løsning.
jobskabelse, vi har fået en regionerne i et jerngreb
bedre?
Finanslovsaftalen med
med sanktionstrusler
mere anstændig politik
Enhedslisten viste som
hængende over hovedet.
overfor flygtninge- og
bekendt, at akutpakken
Det betyder, at kommuner
indvandrere, der er sket
ikke var helt så dækkende

Aktivitetskalender
Den 1. december kl. 13 – 15 Torvemøde ved Fakta på Fortvej
Den 2. december kl. 18 gruppemøde på rådhuseet
Den 3. december kl. 13-15 Mandagscafé med tidligere minister
Jens Kampmann i Gunnekær 70.
Den 5. december kl. 19. Social og sundhedsgruppen jule og
planlægningsmøde i Espely 7
Den 10. december kl. 18 Gruppemøde og bestyrelsesmøde på
rådhuset.
Den 12. december kl. 19 møde for nye medlemmer
Dern 14. januar kl. 18 gruppemøde
Den 19, januar kl. 10 kredskonference i 3F´s lokaler i Ballerup
Den 21. januar kl. 18 gruppe og FU på rådhuset.
Den 28. januar kl. bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 14. marts kl. 19 generalforsamling i Loen på Rødovregård

Mandagscafé december 12
D. 3. december er der igen Mandagscafé i partilokalet
Gunnekær 70 fra
kl. 13,00 til 15,00.
Denne gang kommer Jens Kampmann og fortæller om
sit liv i politik og som leder i erhvervslivet.
Kampmann var minister for 3 forskellige ministerier
fra 66 til 78 med hovedvægt på trafik og miljø.
I 1978 forlod han politik for at blive direktør i
Miljøstyrelsen.
På hans visitkort står der i dag Formand for
Kattegatkomitéen.
Som sædvanlig er der kaffe/te og hjemmebagt kage for
en tier.
Ingen tilmelding – bare mød op, og tag gerne en gæst
eller to med.
Næste møde i Mandagscaféen er d. 2. februar, hvor
gæsten er medlem af Europa-Parlamentet siden 2004
Britta Thomsen.
Med venlig hilsen og på gensyn
Karen Nilsson, Preben Rølling og Kirsten Ærø.

Redaktionsplan for 2013
Den 24. januar
redaktionsmøde
Den 31.januar
Deadline
Den 4. februar
Til trykning
Den 21. marts
Redaktionsmøde
Den 27. marts deadline
Den 1. april til trykning
Den 8.maj
redaktionsmøde
Den 16. maj

deadline
Den 21. maj
til trykning
Den 8. august
redaktionsmøde
Den 15. august
Deadline
Den 19. august
trykning
Den 10. oktober
redaktionsmøde
Den 17. oktober
Deadline

To gange om året holder Socialdemokratiet en
landsdækkende kampagnedag. Den sidste i år
blev holdt den 6. oktober. Som sædvanlig med
gratis fadøl, kaffe og pølser ved tyren på
rådhuspladsen. Det gør vi i stedet for at dele
roser ud. Så modtager folk bare rosen og går
igen. Med pølser og øl bliver folk og det er
lettere at få en snak om vores politik både lokalt
og landspolitisk.
Som det kan ses på Finn Gade Ærøs foto, så var
der både god gang i pølser og fadøl. trods det
regnvåde vjr. Vi har indført den måde at agitere
på ud over torvemøderne, fordi vi får kontakt
med mange flere ikke-medlemmerne på de
sildemøder, vi holdt i Viften. Det har også givet
flere nye medlemmer end ved sildemøderne. Og
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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:Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
Aktivitetsformand: Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11,
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
* betyder, at de er på valg i 2013
Bestyrelsesmedlemmer:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3 20581168/
doritsvendsen@gmail.com
*John Hedegaard, Lucernevej 112, 3641 2928 /
johnhedegaard@mail.dk
*Dler Colnadar. Maglekær 10, 1.
36471530 /colnadar@hotmail.com
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk
Finn Jørsby, Niels Frederiksens Alle 20
22911720 / joersby@webspeed.dk
*Dorte Hildebrandt, Nyskiftevej 19 3672 4993 /
dortehildebrandt@hotmail.com
*På valg i 2013
Bestyrelsessuppleanter:
Pia Larsen, Engdiget 9, 2. tv., 22452979,
pia.larsen8@skolekom.dk
Lennart Ramstrup, Lucernestien 21, 26740898,
lennartramstrup@webspeed.dk
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
per.biener@gmail.com
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk
4364 9042 / mihjas@webspeed.dk
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36, 3670 4836 /
kogust@mail.tele.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv,
40949534 / elprepsig@yahoo.dk
Margit Grenaae, Espely 20, 60663826 /
margit.grenaa@gmail.com
Revisorer:
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B, 3670 7641 /
eri.hill@mail.tele.dk
Hanne Kjærulff, Engbovej 50 D 21729440/
hanne@banolu.com
Revisorsuppleanter:
Bruno S. Borch / Pilemosevej 10 bsb@live.dk
Finn Gade Ærø, Espely 7, 36411860, kirsten-finnaeroe@kabelmail.dk

Fanebærere
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th. 3641 8301 /
danlarsen51@gmail.dk
Social&ældregruppen:
Kærsten Ærø, Espely 7, 36411860, kirsten-finnaeroe@kabelmail.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekkær 70 Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2010:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6, 3637 7001 /
erik.nielsen@e-posthus.dk
Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150, 3672 0436 /
britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming Lunde Østergaard Hansen, Auroravej 21 C,
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv., .
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Grethe Kujack, Valhøjs Alle 133 A, 3670 7448 /
grethe.kujack@e-posthus.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6, 23661599 / jko@eposthus.dk
Annie Petersen, Fortvej 6 B, 3641 6685 /
annie.petersen@e-posthus.dk
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984
bh@e-posthus.dk
Michel Berg, Rødovre Parkvej 150, 2063 6360 / mb@epossthus.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 36411181/
steen@e-posthus.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/
lenedue@e-posthus.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 / mbs@jm.dk
DSU
Mette Foss Andersen, Gunnekær 70 e-mail
fossful@gmail.com
DUI Rødovre: Gunnekær 70, Lis Olesen, Jyllingevej
177, 3670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th .
3641 8301 / danlarsen51@.gmail.com

